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Раздел № IV  

 

 

П Р О Е К Т   НА  Д О Г О В О Р 
 

 

 

       Днес, …………………..2017г., в град 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   

 

  „ ...................................................”  ………..,  със  седалище  и  адрес  на  

управление  гр.................., ул. ,,................................” № ......,с ЕИК: ............................, 

представлявано 

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

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

 

на основание чл.112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с 

Решение №………………….. на Председателя на ДА ДРВВЗ за определяне на Изпълнител 

на обществена поръчка с предмет: „Доставка и обновяване на консерви", се сключи 

настоящият договор за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и 

обновява стоките (консерви), по нетно количество, технически спецификации и цени, 

съгласно Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценово 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от Договора и в съответствие с 

изискванията на настоящия Договор. 

 

ІІ. СРОК  НА  ДОГОВОРА 

 

Чл.2. (1) Срокът на действие на настоящия договор е 3 (три) години, считано от 

датата на неговото подписване. 

(2) Първоначалната доставка на цялото количество стоки се извършва в срок от 

........... дни (предложен от участника), но не по-дълъг от 30 (тридесет) дни от 

сключването на договора. 

(3)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  уведоми съответния Директор на  ТД  ДР 

за деня и часа на предаването на стоката най-малко 1 (един) работен ден преди датата 

на доставката. 
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III. ЦЕНИ  И ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл.3. (1) Цената по настоящия договор, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за първоначална доставка и последващо обновяване на цялото 

количество стоки е в размер на ………….. (……………………………………….) лева без 

ДДС съответно  ……………. (……………………........................) лева с ДДС; 

 

(2) В цената по ал. 1 са включени: 

1.  цената  в  лева  на  първоначално  доставените  количества стоки; 

2. всички товаро-разтоварни, транспортни и други разходи, свързани с доставката 

и обновяването, включително за транспортната опаковка на стоките, при тяхното 

транспортиране до крайния получател, през целия срок на договора; 

3. цената в лева на количествата стоки, предвидени за обновяване, през целия 

срок на договора. 

4. транспортни разходи, свързани с транспортиране на необходимите количества 

стоки в случай на възникване на бедствия, аварии и други обстоятелства, изискващи 

безвъзмездно предоставяне на населението на стоките обект на поръчката. 

 (3) Плащането, по сключения с избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ договор, ще се 

осъществи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банков път, с платежно нареждане, в 

български лева, в срок от 20 (двадесет) работни дни след представяне, от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в Централно управление (ЦУ) на ДА ДРВВЗ, на копие от 

приемателен акт за доставяне на цялото количество стоки, сертификат за качество, 

протокол/и за изпитване, издадени от акредитирана лаборатория, представяне на 

фактура за извършена доставка и след одобрение от МФ, по банковата сметка на 

изпълнителя, както следва: 

 

Титуляр:…………………………. 

IBAN:……………………………  

BIC:………………………………  

При Банка:……………………… 

 

(4) За извършване на обновяването на стоката, предмет на договора, в срока по 

чл. 2 на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи допълнително възнаграждение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) Договорената цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане в срока на 

договора, освен ако е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

IV. МЯСТО НА ДОСТАВКА 

 

Чл.4. Доставката и обновяването на стоките ще се извършва в складовите бази на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: 

Хранителни продукти Място на изпълнение на поръчката 

Грах зелен буркан  0.680 кг Складова база към ТД „ДР”  гр.Ловеч 

Гювеч буркан  0,680 кг Складова база към ТД „ДР”  гр.Ловеч 

Домати цели небелени буркан 0,680 кг Складова база към ТД „ДР”  гр.Ловеч 

Зелен фасул буркан 0.680 кг Складова база към ТД „ДР”  гр.Варна 

Капия печена белена  Складова база към ТД „ДР”  гр.Варна 

Компот праскова 0.680  Складова база към ТД „ДР”  гр.Варна 

Компот кайсия 0.680 Складова база към ТД „ДР”  гр.Варна 

Паприкаш буркан  0,680 кг Складова база към ТД „ДР”  гр.Варна 
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V. ПРЕДАВАНЕ  И  ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА 

 

Чл.5. (1) Приемането на стоката се извършва с приемателен акт, подписан от 

упълномощени представители на страните по настоящия договор.  

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата 

на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителите. 

 

Чл.6. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането по реда на чл. 5 на мястото на доставяне. 

 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преглежда  външния  вид  на  стоките  в  присъствие  

на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл.8. В случай на възникване на бедствия, аварии и други обстоятелства 

изискващи безвъзмездно предоставяне на населението на стоките обект на поръчката в 

рамките на срока на договора, изпълнителя се задължава да транспортира необходимите 

количества за своя сметка до пунктовете за раздаване по предварително определен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график. 

 

VI. ОБНОВЯВАНЕ 

 

Чл.9. (1) В срока на изпълнение на договора - 3 (три) години, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

се задължава да обновява доставените от него стоки при минимум 50% остатъчен срок на 

годност, за което не се дължи допълнително възнаграждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) В едномесечен срок от сключването на договора за обществената поръчка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласуване график за 

обновяване на стоката за целия срок на действие на договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява транспорта до складовата база/бази,  в които 

ще се извършва съхранение на стоката и обратно за своя сметка. 

(4) Два месеца преди изтичане срока на действие на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

се задължава да обнови всички доставени стоки, с изключение на тези, които са със 70% 

(или повече) остатъчен срок на годност. 

(5) При отказ да обнови доставените стоки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 100% от цената на необновените количества стоки, 

предмет на договора. 

(6) При обновяване на стоката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да замени 

първоначално доставената стока с такава на друг производител, в случай че стоката с 

която се извършва обновяването отговаря на техническите спецификации, част от 

настоящия договор. Съответствието с техническите спецификации се доказва чрез 

представяне на протокол/и за изпитване, издадени от акредитирана лаборатория. 

    (7) По смисъла на настоящия договор, „обновяване на стоката” е: 

  Доставянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на нови стоки, с минимум 70% остатъчен срок 

на годност от обявения на опаковката, без получаване на допълнително възнаграждение за 

това, в складова база на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно 

Техническото предложение, които да заменят вече доставените стоки от същото 

количество и вид, но с намалял срок на годност, при което последните се връщат от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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VII. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да достави в срок и на свой риск стоката, съответстваща по вид, количество 

и технически характеристики на уговореното. 

2.  да  осигури  за  своя  сметка  превоза  на  доставката  до  местоизпълнението  

на договора. 

3. да доставя стока, включително при обновяването, която е със срок на годност 

не  по-малък от 70% от обявения от производителя към датата на доставката. 
4. да обновява доставените от него стоки, които са с минимум 50% 

остатъчен  срок  на  годност,  за  което  не  се  дължи  допълнително  възнаграждение  

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5. да предаде стоките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемo-предавателен протокол; 

6. два месеца преди изтичане срока на действие на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

се задължава да обнови всички доставени стоки, с изключение на тези, които са със 70 

% (или повече) остатъчен срок на годност. 
7.да сключи договор и за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 7 (седем) работни дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

8. в случай на възникване на бедствия, аварии и други обстоятелства изискващи 

безвъзмездно предоставяне на населението на стоките обект на поръчката в рамките на 

срока на договора, да транспортира необходимите количества за своя сметка до 

пунктовете за раздаване по предварително определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график.  

 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1.  да  получи  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  уговорената  цена  за  извършената  доставка  

и последващо обновяване при условията и в сроковете от настоящия договор. 

2. да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ исканото съдействие във връзка с 

изпълнение на договора. 

3. да получи стойността на внесената гаранция за изпълнение на договора 

след неговото точно и пълно изпълнение. 

4. при обновяване на стоката да замени първоначално доставената стока с такава 

на друг производител, в случай, че стоката с която се извършва обновяването отговаря на 

техническите спецификации, част от настоящия договор. Съответствието с техническите 

спецификации се доказва чрез представяне на протокол/и за изпитване, издадени от 

акредиитрана лаборатория. 

 

VIIІ. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното по договора в уговорения срок; 

2. да приеме стоката по реда на чл. 5 от настоящия договор; 

  3. да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ исканото съдействие при изпълнение на 

договора; 

4. да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ внесената гаранция за изпълнение, при условие, 

че последният е изпълнил изцяло и в срок задълженията си по договора; 

5. да съхранява получената стока съобразно нормативните и технологични 

изисквания за това и да не нарушава добрия й търговски вид; 



5 

 

6. при извършване на обновяване на доставени хранителни продукти в изпълнение 

на настоящия договор, да връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ хранителните продукти, които 

подлежат на обновяване  

 

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката и последващото 

обновяване на стоката в срок и без отклонение, съгласно условията на настоящия 

договор. 

2. да откаже приемането на част от стоката или на цялото количество, както и да 

откаже да заплати съответното възнаграждение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е 

отклонил от изискванията за доставка, определени в настоящия договор и в 

документацията за участие в обществената поръчка, докато последният не изпълни 

всички свои задължения съгласно договора. 

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

IX. КАЧЕСТВО 

 

Чл.14.  (1)  Техническите характеристики  на  стоката,  предмет  на  настоящия  

договор, следва да отговарят на изискванията, установени в нормативните, техническите и 

законовите разпоредби, действащи на територията на Република България към момента на 

възлагане и изпълнение на обществената поръчка, както и на изискванията, установени в 

документацията на  за участие в настоящата обществена поръчка и Техническото 

предложение на участника. 

 (2) Всички доставяни стоки, включително и обновяваните, в срока на действие на 

договора, следва да са с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% от обявения от 

производителя към датата на доставката. 

(3) В срока за изпълнение на настоящия договор за обществената поръчка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обновява доставените от него стоки при минимум 50% 

остатъчен срок на годност, за което не му се дължи допълнително възнаграждение. 

(4) Стоките следва да се доставят в стекове от  полиетиленов плик. 

(5) При доставка на стоките, същите следва да бъдат придружени със съответните 

търговски документи, съдържащ наименование на стоката, количество, партиден номер на 

артикула, BG номер на доставчика. При доставка на стока от партида, различна от 

партидата, за която с Техническото предложение са представени протоколи за изпитване, 

Изпълнителят се задължава да представи и протоколи за изпитване на партидата стока, 

обект на доставка. 

 

                                                        X. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

Чл.15. Общи условия приложими към подизпълнителите: 

 

(1) За извършване на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 

ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран 

за ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора 

не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП 

случаи и при предвидените в ЗОП условия. 
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(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение 

на настоящия Договор и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в 

ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 

обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на Договора и е 

основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за 

усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

 

Чл.16. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

 

(1) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

(2) действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора; 

(3) при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

 

Чл.17. Разплащане с подизпълнители: 

 

(1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

(2) Разплащанията по алинея (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. 

(3) Към искането по алинея (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което 

да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по алинея (2), когато 

искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

XI.  РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за: 

1.  количество и некомплектност на стоката /явни недостатъци/ при нейното приемане 

2.  несъответствие с техническите изисквания /скрити недостатъци/; 

 

Чл.19. (1) Рекламации за количество и некомплектност на стоката се предявяват на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемане на 

стоката. Изпълнителят е длъжен да достави недоставеното количество стока в срок от 

седем дни от рекламацията. 

(2) Рекламации за скрити недостатъци и за стоки не от договорения вид се правят 

през целия срок на годност на стоките, като  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените недостатъци незабавно при констатирането 

им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отговори писмено дали оспорва направената 

рекламация в срок от 24 часа от получаване на рекламацията. 
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(3) В рекламациите се посочва номерът на договора, номерът на търговския 

документ, партидният номер на стоката, точното количество на полученото, основанието 

за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието на 

стоката с техническото предложение, или относно безопасността на доставената стока, 

контролни проби се вземат от оторизиран,  съгласно закона орган  в присъствието на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица, в деня на 

оспорване на рекламацията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или най-късно на следващия ден. За 

обвързващ страните ще се счита протоколът от анализа на оторизирания орган Българска 

агенция по безопасност на храните или на акредитирана лаборатория, като разходите за 

изпитването са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) При липса на спор относно отправената рекламация за несъответствие на 

стоката с Техническото предложение, или за несъответствие с правилата за безопасност на 

доставената стока, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да замени стоката със съответстваща на 

изискванията на Техническото предложение и изискванията за безопасност в срок 7 дни от 

рекламацията. 

(6) При спор относно отправената рекламация за несъответствие на стоката с 

Техническото предложение, или за несъответствие с правилата за безопасност на 

доставената стока и при извършен лабораторен анализ по предвидения в договора ред, 

установяващ, че стоката не съответства на договорените и нормативно установените 

изисквания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени стоката с нова за своя сметка в срок 7 

дни от рекламацията след получаване на протокола за анализ. 

 

XII.  ГАРАНЦИИ 

 

Чл.20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция в 

размер на ……………… лева, представляваща 3 % от стойността на договора без 

включен ДДС, която се представя при сключване на настоящия договор, под формата на 

парична сума по сметка на възложителя, банкова гаранция или застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя 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; 

 

   (2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя 

оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % 

(сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението и със срок на валидност, 

срока на действие на Договора, плюс 30 (тридесет ) дни. 

   1.Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да 

съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията 

независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните 

задължения. 

   2. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 

включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(3) Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение може да бъде 

задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че първият не изпълни частично или 

изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществена поръчка. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение без да 

дължи лихви,  в  30  (тридесет)  дневен  срок  след  изтичане  срока  на  договора,  

изпълнение  на поетите задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след негово 

писмено искане. 

  (5) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е със срок на валидност, срока на действие на 

договора, плюс 30 (тридесет ) дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето 

ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде 

използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. 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 наличие на основание за това, са за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

               ХIII. ОТГОВОРНОСТИ  И  НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.21. (1) При забава при изпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,25% (нула цяло и двадесет и пет на 

сто) на ден върху стойността на цялото количество на стоката, за която се отнася 

неизпълнението,  но не повече от 3% (три на сто) от тази стойност без ДДС, която се 

усвоява от внесената гаранция за изпълнение или се прихваща от дължимата сума по 

договора, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят 

договорната неустойка. 

(2) При пълно виновно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3 % (три на сто) върху стойността на 

договора без ДДС, която се усвоява от внесената гаранция за изпълнение, както и 

обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената 

неустойка. 

 (3) В случай на отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва обновяването в 

срока на действие на договора, същият дължи неустойка в размер на 100% от стойността 

на необновената стока.  

 

Чл.22. Когато при   наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни 

задълженията си по раздел XI от настоящия договор, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от цената на цялото 

количество на стоките, за които са направени рекламациите, както и връщане на 

заплатената за тях цена заедно с лихвите, считано от датата на неизпълнението. 

 

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА  

 

Чл.23. (1) Настоящият договор се прекратява след изтичане на уговорения срок. 

 

(2) Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок 

в следните случаи: 

1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на договора от 

страна на   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 10 дневно писмено предизвестие; 
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3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. 

          4. в случай че Министерски съвет или упълномощен от него орган вземе решение 

за предоставяне на стоката, предмет на договора, за хуманитарна помощ и/ или 

преодоляване на  последици от възникнали  бедствия  и/или  аварии  на  

територията  на  страната, договорът се прекратява само в частта на предоставената 

стока, с писмено предизвестие. В този случай Възложителят не дължи неустойка. 

 

   (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с 

уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

1. при пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на 

стоката предмет на договора;  

2. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в 

които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;  

 

Чл.24. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при 

условията на чл. 116 от ЗОП. 

 

ХV. НЕПРЕДВИДЕНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА  

 

  Чл.25. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените 

вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. 

 

Чл.26. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 

била в забава, тя не може да се позовава на непредвидените обстоятелства. 

 

Чл.27. “Непредвидени обстоятелства” по смисъла на този договор са 

обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на 

договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и 

правят невъзможно изпълнението при договорените условия; 

 

Чл.28. Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум 

понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 

двуседмичен срок от настъпването на непредвидените обстоятелства. При 

неуведомяване  се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

 

Чл.29. Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на 

задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

 

ХVI. СПОРОВЕ 

 

Чл.30. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще 

бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в 

случай на спор, всяка Страна може да изпрати покана за преговори с посочване на дата, час 

и място за преговори. 

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 
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бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по 

реда на ГПК. 

 

Чл.31. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички 

спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение 

или прекратяване, ще бъдат разрешавани според разпоредбите на българското 

законодателство от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

ХVIІ. ДРУГИ  УСЛОВИЯ 

 

              Чл.32. (1)  Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще 

бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в 

случай на спор, всяка Страна може да изпрати покана за преговори с посочване на дата, 

час и място за преговори. 

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 

бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по 

реда на ГПК. 

 

   Чл.34. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително 

уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

 

  Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

  Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ; 

  Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка страна. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ.....................................                                                      …..……..................... 

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

 

 

 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ.............................. 

/АГЛАЯ МИНЕВА/ 

 

 

 


