
ДОГОВОР  
за изпълнение на обществена поръчка за услуги  

  

№ 34/14.05.2018 год. 

 

 

 

 Днес,  14.05.2018 год., във връзка с Решение №8 от 08.05.2018 г. на Директора 

на ТП „ДГС Върбица” се сключи настоящият  договор между: 

 

1. ТП „Държавно Горско Стопанство Върбица”, гр. Върбица; БУЛСТАТ: 

2016174120076; представлявано от инж. …чл. 2 от ЗЗЛД…. - директор, като упълномощено 

лице съгласно Заповед №467/19.12.2017 г. на инж. ..чл. 2 от ЗЗЛД… – Директор „СИДП“ ДП – 

Шумен, и наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,   

и  

2. ЕООД "БОЗ" с. Бяла река, общ. Върбица, ЕИК-202536753 на Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: Област Шумен, община Върбица, с. Бяла 

река, п.к. 9882, ул. ..чл. 2 от ЗЗЛД…, представлявано от ..чл. 2 от ЗЗЛД…, в качеството и на 

управител и наричана за краткост по-долу ПРЕВОЗВАЧ, за следното: 

 

І ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ПРЕВОЗВАЧА да извърши срещу възнаграждение 

следната услуга: ”Превоз на спомагателни работници за извършване на дейности по 

маркиране на ЛФ за 2019 година, отглеждане на млади насаждения, подпомагане на 

естественото възобновяване до обекти намиращи се на територията на І-ви и ІІ-ри ГСУ 

на ТП „ДГС Върбица” през 2018 г., от следните населени места: гр. Върбица, с. Станянци, 

с. Божурово, с. Маломир, с. Тушовица, с. Бяла река и с. Нова Бяла река“ до обекти 

находящи се в  І-ви и II-ри ГСУ, със следните превозни средства: 

1.1.1. вид: автобус, ДК№Н3557АК марка “Чавдар С5”  и връщането им обратно. 

1.1.2. вид: автобус, ДК№Н1715АН марка “Чавдар 5 C1” и връщането им обратно. 

1.2. Дейностите по т.1.1. ще се извършват с МПС и от служители на превозвача. 

1.3. Превозът ще бъде извършван ежедневно в работни дни. 
1.4. Работниците следва да тръгват от отправната точка не по-късно от 8:00 часа и да пристигат 

на посоченото местоназначение не по-късно от 9:00 часа. 

1.5. Връщането на работниците от обекта следва да започва не по-късно от 16:00 часа, освен в 

случайте на наличие на обстоятелства правещи невъзможно тръгването в определения час или когато се 

налага извършване на действия по предотвратяване на бедствия и аварии. 

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

2.1. Да следи за точното и навременно извозване на работниците до местоназначението. 

2.2. В случай на необходимост при изпълненине на ЛКМ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

да посочи друго местонахождение от предварително посоченото, до което следва да бъдат 

извозени работниците. 

2.3. Да заплати договореното възнаграждение за извършване на превоза в сроковете на 

действие на настоящия договор на пълен километър. 

2.4. Възложителя не се задължава с цялостното усвояване на прогнозните количества на 

заявените услуги. 

 

 



 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

3.1. Да извършва превоза с превозно средство със съответната техническа изправност, 

чистота и при спазване на всички нормативни документи урегулиращи превоза на хора на 

територията на РБ.  

3.2. За времето на действие на договора да подържа превозното средство в необходимата 

техническа изправност. 

3.3. Да спазва техниката на безопасност при извоза на работниците. 

3.4. Да изпълни допълнителните нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 

пълномощник в случаите на изменение на местоназначението. 

3.5. Да спазва графика на тръгване, превоз, пристигане, съгласно разпоредбите на гл. І от 

настоящия договор. 

3.6. ПРЕВОЗВАЧЪТ се задължава да извършва превоза по най-краткия възможен път 

между отправната точка и местоназначението, освен ако отклонението от най-краткия маршрут 

се наложи за запазване служителите/работниците/ или е наложено от появата на непреодолима 

сила. 

3.7. Да получи договореното възнаграждение в срока на действие на настоящия договор.   

3.8. ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря в пълен размер за нанесените от него вреди на 

транспортираните работници/служители, получени в резултат на ПТП.  

 

ІV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА 

 

4.1. Договореното между страните възнаграждение е в размер до одобреният 

максимален финансов ресурс – 24 000,00 лв. (двадесет и четири хиляди лева) без ДДС при 

единична цена от 2,00 лева (словом: два лева) на пълен км. без ДДС, съгласно офертата на 

превозвача. 

4.2. Размерът на възнаграждението по т. 4.1. се определя за всеки месец поотделно, на 

база изминати пълни километри по представен от Превозвача месечен опис на пътните листи. 
 4.3. Възнаграждението определено съгласно т. 4.2. се изплаща от Възложителя след издадена от 

Превозвача фактура. 

 

V. СЪОБЩЕНИЯ 

 

 5.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще 

се извършат в писмена форма на адресите посочени като седалище и адрес на управление на 

страните в настоящия договор. 

 5.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата 

е длъжна в седем дневен срок да информират ответната страна.  

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Настоящия договор може да бъде прекратен: 

6.1. При наличие на хипотезите посочени в чл.43 от ЗОП,  

или. 

6.2. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писменно предизвестие, без 

да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след констатирано 

нарушение от страна на ПРЕВОЗВАЧА на разпоредбите на гл. І от настоящия договор. 

6.3. С изтичане на срока на договора.  

6.4. По взаимно съгласие между страните изразено писменно. 



6.5. Страната по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по 

настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

 

  

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

7.1. В случаите посочени в гл. VI точка: 6.2. от настоящия договор ПРЕВОЗВАЧЪТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в 

размер на 1000 (хиляда) лева. 

 

 

VІІI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 8.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

 8.2. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

 8.3. Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на 

настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в 

писмено споразумение, а когато такова липсва спора се решава от компетентен съд. 

 

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

страните. 

 

 

 

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :1…………П………                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:………П…………. 

              (инж. ..чл. 2 от ЗЗЛД….-директор ТП)                                (..чл. 2 от ЗЗЛД..) 

 

         2..................П................... 

          (…чл. 2 от ЗЗЛД….– р-л счетоводен отдел ТП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

към Договор № 34 от 14.05.2018 г., съгласно ценовата оферта представена от 

Изпълнителя: 

 

 

Наименование на 
услугата 

 
Мярка 
 

 
Прогнозно 
количество1 
 

Ед. цена,  
лв. без ДДС 

Обща стойност,  
лв. без ДДС 

Превоз на спомагателни 

работници за извършване на 

дейности по маркиране на ЛФ за 

2019 г. 

пълен км. 12000 2,00 лв. 24 000,00 

 

Предлагана обща цена без вкл. ДДС: 24 000,00 лв. (двадесет и четири хиляди лева) без ДДС при 

единична цена от 2,00 лева (словом: два лева) на пълен км. без ДДС 

 
1 Посочените количества са прогнозни и не обвързват Възложителя с поръчка след сключване 

на договор с избрания за изпълнител участник; 

 

 

 

 
       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :1…………П………                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:………П…………. 

              (инж. ..чл. 2 от ЗЗЛД….-директор ТП)                                (..чл. 2 от ЗЗЛД..) 

 

         2..................П................... 

          (…чл. 2 от ЗЗЛД….– р-л счетоводен отдел ТП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 


