
Д О Г О В О Р  №33 

 

    Днес, 08.05.2018 г. в гр. Върбица, между:  

 

TП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА”, със седалище и адрес 

на управление: гр. Върбица, ул. "Септемврийско въстание" №133, ЕИК: 2016174120076, 

представлявано от Директор – инж. ..чл. 2 от ЗЗЛД...,  наричан по-долу за краткост 

“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна 

и  

“ТОПЛИК” ЕООД – гр. Ботевград 2140, ул. ..чл. 2 от ЗЗЛД..., ЕИК 130358132, ИД 

№ BG 130358132– ..чл. 2 от ЗЗЛД...– УПРАВИТЕЛ от друга страна, наричан за краткост 

по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

 

          На основание разпоредбите чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и Решение №12 от протокол 

№184/30.04.2018 г. на УС на СИДП ДП – Шумен, се сключи настоящия договор за 

следното: 

 

Ι.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

доставка и монтаж на хладилно оборудване за хладилна камера,  описани в Приложение 1, 

явяващо се неразделна част от настоящия договор и наричано по-долу за краткост „стока“, 

„доставка“. 

Чл. 1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката и монтажа по предварителна заявка 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

II.  ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 2.1. Общата стойност на доставеното и монтирано оборудване, която трябва да 

заплати ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:  6350,00 лв. /шест хиляди триста и 

петдесет лева/ без ДДС, съответно 7620,00 лв. /седем хиляди шестстотин и двадесет 

лева/ с ДДС. 

 

ІIІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 3.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 

страни. 

Чл. 3.2.  Изпълнителят се задължава да изпълни услугите, предмет на този договор в 

срок до 20 (двадесет) дни от датата на договора. 

 

 

IV. МЯСТО НА ДОСТАВКА 

 

Чл. 4.1. Мястото на доставяне и монтиране  на  оборудването по този договор е: 

Почивна станция Тинтява, намираща се в Курортен комплекс „Върбица“.                                                                            

Чл. 4.2. Предаването и приемането на оборудването по този договор се установява с 

констативен протокол, подписан от  страните по настоящия договор. 

Чл. 4.3. Приемането на стоките, предмет на договора, се извършва на мястото на 

доставката и монтаж от представител на Възложителя. 

Чл. 4.4. Представители на Изпълнителя и Възложителя подписват приемно-

предавателен протокол, удостоверяващ доставката на стоките и съответствието им с 

договореното. 



Чл. 4.5. Изпълнителят определя длъжностно лице, което да отговаря за пълното и 

точно изпълнение на договора и да подписва предавателно-приемателен протокол, 

удостоверяващ получаването на стоките: 

- ..чл. 2 от ЗЗЛД.... 

Чл. 4.6. Възложителят определя длъжностно лице, което да отговаря за пълното и 

точно изпълнение на договора и да подписва предавателно-приемателен протокол, 

удостоверяващ получаването на стоките: 

- ..чл. 2 от ЗЗЛД...– лесничей при ТП 

 

V. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

 

Чл. 5.1. Качеството на  материалите, следва да отговаря на техническите стандарти 

на производителя.  

Чл. 5.2. Гаранционният срок на предмета на договора е 12 месеца. Гаранционните 

срокове на оборудването започват да текат от датата на подписване на приемо-

предавателен протокол за доставка и монтаж. 

 

VI. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

      Чл. 6.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез 

банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 банка: ..чл. 2 от ЗЗЛД... 

..чл. 2 от ЗЗЛД... 

      Чл. 6.2. Плащането по договора се извършва  след извършена доставка и монтаж на 

оборудването, посочено в Приложение №1 и двустранно подписан приемо- предавателен 

протокол. 

Чл. 6.3. При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху цената на просрочената част от 

плащането. 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

          1. Да достави и монтира оборудването, описано в Приложение №1 в уговорения срок 

и да ги предаде на Възложителя. 

          2. Да го предаде в съответния вид, количество и качество.  

          3. Да полага грижата на добър търговец при изпълнението на договорните си 

задължения. 

4. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпването на събития, пряко касаещи 

точното изпълнение на договора, в 3 /три/ дневен срок от настъпването им. Изключение от 

тази хипотеза е настъпването на форсмажорни обстоятелства, за които се предвижда 14 

/четиринадесет/ дневен срок за уведомяване.  

 

Чл. 7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

   1. Да приеме в срок заявенато, да го заплати в срок посочен в чл. 6.2. от договора. 

  2. При приемането и монтажа  на оборудването, описано в Приложение №1, се 

подписва предавателно-приемателен протокол. 

 

 

VІIІ. РИСКОВЕ 

 

Чл. 8.1. Рискът от случайно погиване или повреждане на доставеното оборудване 

преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне.  



Чл. 8.2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпадне в забава при приемането на доставеното 

оборудване, рискът от погиване или повреждане преминава върху него от изтичане на 

срока за приемане. 

 

 

IХ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 10.1. Страните то настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди 

и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл. 10.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл. 10.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. 

Чл. 10.4. Страната, засегната от 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 двуседмичен срок от настъпването на 

непреодолима сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

Чл. 10.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на договора и свързаните 

с него насрещни задължения се спира. 

Чл. 10.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност 

или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители и/или 

служители. 

 

 

X. СПОРОВЕ 

 

Чл. 11.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия 

между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се 

оформят  в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора. 

Чл. 11.2. 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 отнасяни за разрешаване пред Арбитражния съд към Българската 

стопанска камара. 

 

XIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 12.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор на трети лица, освен със съгласието на другата страна и ако 

това ще спомогне за точното изпълнение на договора. 

Чл. 12.2. За неуредени въпроси в този договор се прилага действащото 

законодателство. 

 

XIІI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 13.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната 

страна дължи на изправната неустойка в размер на законната лихва на ден върху 

стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, както и претърпени 

вреди от забавата или неизпълнението. 

Чл. 13.2. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнението от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възстановяване на направените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разноски за съхраняване и опазване на стоката, заедно с лихвите върху 

нея. 



 

XІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 14.1. Договорът се прекратява в следните случаи: 

          а) с изтичане на уговорения срок; 

          б) предсрочно по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

          в) поради виновно неизпълнение на договорните задължения от някоя от страните с 

писмено предизвестие. 

 

  

Настоящият договор се състави на български език в два еднообразни екземпляра - 

по един за всяка от страните. 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       …..П……                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:…….П…….. 

 

инж.  ..чл. 2 от ЗЗЛД...      /..чл. 2 от ЗЗЛД...– управител/ 

Директор на ТП ДГС Върбица 

 

………П…… 

..чл. 2 от ЗЗЛД...-р-л счетоводен отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Към договор №33/08.05.2018 г. 
 

№ 
Наименование на 

видовете дейности 
Мярка Кол-во 

Единична 

цена без 

ДДС 

Стойност 

без ДДС 

1 Доставка и монтаж на 

хладилно оборудване за 

хладилна камера 

К-т 1 6 350,00 лв. 6 350,00 лв. 

Обща стойност без ДДС: 6 350,00 лв. 

ДДС 20% 1 270,00 лв. 

Обща стойност: 7 620,00 лв. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       …..П……                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:…….П…….. 

 

инж.  ..чл. 2 от ЗЗЛД...      /..чл. 2 от ЗЗЛД...– управител/ 

Директор на ТП ДГС Върбица 

 

………П…… 

..чл. 2 от ЗЗЛД...-р-л счетоводен отдел 

 


