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ДОГОВОР   № 50/ 14.04.2020 г. 
 

   Днес, 14.04.2020 г., в гр. Смядово  се сключи настоящият договор между: 

1. „СИДП” ДП Шумен Териториално поделение „ДГС Смядово”, ЕИК 2016174120042, ид. номер 

по ЗДДС: BG201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Смядово,  ул. “Ришки проход“ № 

2, представлявано от инж. Сава Маринов Савов - Директор,  като упълномощено лице, съгласно 

Заповед № 414/11.12.2019 г. на инж. Веселин Маринов Нинов в качеството му на Директор на 

„Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен и заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД – 

Ръководител счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и 

2. „В. и Г.” ООД , ЕИК 127631197, регистрирано и вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. „Алеко 

Константинов” № 20, ет. 3, ап. 8, представлявано от Георги Стефанов Георгиев , в качеството му на 

Управител, наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание разпоредбите на Закона 

за обществените поръчки и Решение  № 80/16.03.2020 г. за определяне на изпълнител на Директора 

на ТП „ДГС Смядово”. Страните се договориха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ  И СРОК  НА ДОГОВОРА 

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема да изпълни следната поръчка 

„Доставка, чрез покупка на фураж – реколта 2019-2020 г. за нуждите на ТП „ДГС Смядово“ за 

срок от една година, считано от датата на сключване на договора” по предварително указните 

прогнозни количества, съгласно  представено от изпълнителя ценово предложение, което е 

неразделна част от настоящия договор. 

1.2. Настоящият договор влиза в сила в деня на подписването му и е със срокът на действие: 1 /една/ 

година, считано от датата на подписването на настоящия договор. 

1.3. Уговорените в този договор условия се прилагат автоматично за конкретна доставка, след като 

Възложителят изпрати до Изпълнителя писмено заявление по имейл или лично.  

1.4. Място на доставка: КГП „Цонкова барака“ с точен адрес: Община Смядово, на 7 км. от гр. 

Смядово, на главен път в посока Шумен – Карнобат; 

1.5. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва, съобразно 

заявеното количество с приемо – предавателен протокол, подписан и от двете страни в два 

екземпляра. За датата на доставката се счита приемо-предавателния протокол. 

1.6. Рискът от случайно погиване или повреждане на доставката или част от нея преминава от 

Изпълнителя към Възложителя в момента, в който доставката бъде предадена. 

1.7. Срок на изпълнение на договора: една година, считано от датата на подписване на същия. 

1.8. Страните приемат срок за изпълнение на всяка конкретна доставка до 3 работни дни със 

собствен /нает/ транспорт, считано от датата на получаване на заявката от страна на Изпълнителя. 
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1.9. В срок до приключване на договора Изпълнителя се задължава да не променя първоначално 

предложените единични цени на артикулите, посочени в ценовото предложение на кандидатите. 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

2.1. Общата стойност на договора  за изпълнение на горепосочената доставка разпределена  по   

видове артикули и единични мерки, съгласно приложението, което е неразделна част от настоящия 

договор в размер на: 19999,98 лева (словом: деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет 

лева и 98 стотинки) без вкл. ДДС без обвързване на Възложителят със задължението  да възложи 

доставката в пълния прогнозен обем, съгласно приложението към настоящия договор. 

2.2 Плащанията ще бъдат извършени с платежно нареждане по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу фактура, издадена след получаване на заявените и доставени количества. 

Фактурата се издава след съставяне на двустранен приемо-предавателен протокол по чл. 6. 1., а 

плащането е в 30 дневен срок от издаването й. Фактурата може да бъде изпратена, чрез 

системата Е-фактура на имейл: dgs.smiadovo @dpshumen.bg. 

2.3. Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД  

2.4. Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единичните продажи цени, съгласно 

представената единична цена в ценовото предложение. В посочената цена са включени всички 

разходи за опаковки, такси, транспорт, печалба, разтоварване до адреса, посочен от Възложителя. 

2.5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение и 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 на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. * 

2.6. Разплащанията по чл. 2.5 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.* 

2.7. Към искането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. * 

2.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл. 2.5 когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.* 

2.9. Сумата на плащането по чл. 2.5. ще бъде преведена по банков път по сметката на 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочена в искането. 

 

ІІІ.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет на сто)  от възнаграждението или 

1000,00 лв. 

3.2.При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за 

изпълнение. В случай на представяне на банкова гаранция, тя следва да е за срок, надвишаващ срока 

по чл. 1.2 с не по-малко от 30 дни.  

3.3. В случаите на забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удължава валидността на гаранцията 

съобразно удълженото времетраене на изпълнението.  

3.4. Гаранцията за изпълнение на договора се възстановява в 30 (тридесет) дневен срок, след 

окончателното приемане на доставката. 
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3.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор 

между страните, отнесен за решаване от компетентния съд. 
 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

4.1. Да извърши с грижата на добър стопанин поръчката предмет на настоящия договор в 

количество, параметри  и с качество отговарящо на изискванията на спецификацията и ценовата 

оферта. 

4.2. Да осъществи доставката качествено, в съответствие с договорените изисквания и да я предава 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок. 

4.3. Да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с 

изпълнението на доставката без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.4. Да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението. 

4.5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по изпълнение на 

доставката, както и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол по изпълнението 

относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това да пречи на  

изпълнението. 

4.6.Да получи договорената цена по реда и начина посочен в договора. 

4.7.Да доставя на Възложителя фураж, отговарящи на характеристики, обстойно описани в 

техническата спецификация към настоящата процедура. 

4.8.Да заменя за своя сметка, доставените фураж, към които Възложителя е предявил рекламация в 

срок  от 7 календарни дни от получаване на доставката /от подписването на приемо-предавателния 

протокол за всяка конкретна заявка/. 

4.9.Разходите по доставка, товарене и разтоварване на заявяваните количества фураж от 

Възложителя са за сметка на Изпълнителя. 

4.10.Да спазва техническите характеристики на фуража, съгласно представената от него оферта. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

5.1.Да получи от Изпълнителя поръчката предмет на настоящия договор в количество, параметри   и 

с качество отговарящо на изискванията на спецификацията и ценовата оферта   и в сроковете на 

действие на договора. 

5.2.Да получи доставката в срока и при условията, договорени между страните; 

5.3.Да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. във всеки момент 

от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5.4.Да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи доставката в 

срока по настоящия договор. 

5.5.Да развали договора едностранно, ако доставката не отговаря на техническите спецификации на 

Възложителя. 

5.6.Да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните в договора. 

 

VІ.ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

6.1. Приемането на доставката се извършва с приемателно-предавателен протокол, подписан от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

7.1. При забавено предаване на доставката по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от договореното възнаграждение с ДДС за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност. 

7.2.При неизпълнение на клауза извън случаите по чл. 7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% от стойността на този договор, определена при 

сключването му. 

7.3.Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна по 

договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

7.5.При претърпени вреди във връзка с неизпълнението на задължения по този договор, виновната 

страна дължи на изправната съответното обезщетение. 

 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

8.1. Договорът се прекратява: 

1.В случаите посочени в ЗОП. 

2.С изпълнението му. 

3.При изтичане на срока. 

4.По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

5.С развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите. 

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

няма да извърши доставката с нужното качество и в дадения срок. В този случай на заплащане 

подлежат само тези работи, които са извършени качествено и могат да бъдат полезни на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в 

резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. 

 

 

ІХ . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

               9. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство в Република България. 

              10. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация 

за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по 

предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на страните, свързани с изпълнението на обществената поръчка. 

Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

следва да представи на Агенцията по обществени поръчки и да публикува в Профила на купувача, 

съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

11..Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена 

форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 

седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко изпратено съобщение се 

mailto:dgs.smiadovo@dpshumen.bg


 

                          ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“ 

                                    Адрес:  гр.Смядово,ПК 9820, ул.”Ришки проход” №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg; dgs_smiadovo@abv.bg 

 5 

смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен 

адрес. 

             12. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва: 

(1) За Възложителя: ТП „ДГС Смядово”  гр. Смядово, ул. „Ришки проход” №2 

 тел: (05351) 2280, e-mail: dgs.smiadovo@dpshumen.bg 

(2) За  Изпълнителя: „ В. и Г.” ООД  гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” № 20, 

 заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД 

Настоящия договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

Неразделна част от договора са следните приложения: 

1.Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

   

 

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :…………/п/….…………        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………/п/…. ………. 

заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД    заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР № 50/14.04.2020 г. 

 

 

С предмет на изпълнение: „Доставка, чрез покупка на фураж – реколта 2019-2020 г. за 

нуждите на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на 

договора” 

 

Общата стойност на договора  за изпълнение на горепосочената доставка разпределена  

по   видове артикули и единични мерки е в размер на: 19999,98 лева (словом: деветмадесет хиляди 

деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) без вкл. ДДС без обвързване, разпределена 

както следва: 

 

 

 

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :…………/п/….…………        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………/п/…. ………. 

заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД    заличено съгласно чл.59 от ЗЗЛД 

 

№ 
Наименование 

на фуражите 

Техническа 

характеристика  
мярка 

Прогнозно 

количество 

/тон/ 

Предложена 

единична цена 

без вкл. 

ДДС/тон 

Предложена 

обща крайна 

цена без вкл. 

ДДС 

1 Царевица 

Качество – първо; 

Без начупени зърна; 

Чиста без наличие на 

примеси; 

Без следи от 

вредители и/или 

наличие на такива; 

Реколта 2019/2020 

година; 

тон 66 303,03 19999,98 

mailto:dgs.smiadovo@dpshumen.bg

