
 
 

 

Д О Г О В О Р (препис) 
№ 69/19.09.2016 година 

за изпълнение на основен ремонт на горски автомобилен път 

 

 

Днес 19.09.2016 година, в гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, между: 

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. Шумен (СИДП ДП), 

вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201617412, със седалище и 

адрес на управление: гр. Шумен 9700, ул.“Петра” № 1, общ. Шумен, област Шумен, 

представлявано от инж. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), в качеството си на директор на 

предприятието и (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – ръководител на „Финансов отдел” и главен 

счетоводител на предприятието, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

2. „Радита“ ООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 

125015185, със седалище и адрес на управление: област Търговище, община Търговище,  гр. 

Търговище, ул. „П. Р. Славейков“ № 22, представлявано от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), в 

качеството си на управител на дружеството, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящия договор, като  

 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на основание технически параметри и видове дейности по 

утвърдено КСС към изпълнението на Строително-монтажните работи (СМР) по приложение № 1 – 

неразделна част от настоящия договор, възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, 

следната дейност: „Изпълнение на основен ремонт, изграждане на елементите на 

техническата инфраструктура, включително изработване на техническа документация и 

изпълнение на строителство по смисъла на т. 45.23 от Приложение № 1, към чл. 3, ал. 1, 

б.“а“ от ЗОП на съществуващ горски автомобилен път (ГАП) „Цани Гинчево“, община 

Никола Козлево, с местонахождение в землището на с. Вълнари, в района на дейност на ТП 

„ДЛС Паламара“. 

(2) Срокът за изпълнение на настоящия договор е до 31.10.2016 година, считано от датата на 

сключването му. 

(3) Срокът за изпълнение за обекта, включен в предмета на настоящия договор, е в 

съответствие с КСС към СМР по приложение № 1 към настоящия договор. 

(4) При наличието на непредвидени обстоятелства и обективна невъзможност за изпълнение 

на възложена с настоящия договор работа, извън волята на страните, срокът за изпълнението на 

договора спира да тече от датата на подписването на двустранен констативен протокол 

установяващ наличието им, до отпадане на същите. 

 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

 

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер на 49 923,07 лв. (четиридесет и девет 

хиляди, деветстотин двадесет и три лева и седем стотинки), без ДДС. 
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена 

по-долу банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин: 

1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 50% (петдесет процента) от общата стойност на 

договора с включен ДДС – платимо в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата 

на подписване на настоящия договор. След извършване на авансовото плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя фактура за размера му. 

2. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва при подписан Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, 

ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година в срок до 15 (петнадесет) дни след подписване 

на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. Размерът на 

окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по 

договора се приспаднат извършените плащания. 

БАНКОВА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN: (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

BIC: (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)Банка: (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва действащата нормативна уредба, в това число 

изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми. 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва 

императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло 

риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали 

и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на договора.  

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на 

строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта. 

Чл. 6. При изпълнение на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва 

изискванията на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, както и да 

осигури опазване на дървета и други съществуващи елементи на инфраструктурата.  

Чл. 7. За срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна застраховка 

за покриване на пълната му професионална отговорност като проектант и строител, съгласно 

изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При 

ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 115 от 

Закона за обществените поръчки, относно опазване на околната среда. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнение по настоящия 

договор. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплати договорената цена по реда и начина 

посочени в настоящия договора.  

Чл. 11. В случай на констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава уговорената 

неустойка в чл. 15 от настоящия договор. 

 

V. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 12. Неразделна част от настоящия договор е КСС към изпълнението на Строително-

монтажните работи (СМР) по приложение № 1 

Чл. 13. За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство и специалните разпоредби на ЗОП. 

Чл. 14. Изменение на клаузите на договора може да се извършва само при хипотезите 

предвидени в ЗОП и след постигнато съгласие между страните, изразено в писмена форма, като за 

постигнатите договорености се подписва анекс. 
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Чл. 15. В случай на неизпълнение на договореностите по настоящия договор, виновната 

страна дължи на контрагента неустойка в размер на 5% (пет процента) от общата стойност на 

неизпълнението по договора. 

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

всяка от страните.  

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)– управител на 

Зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен дружеството 
съгласно Заповед за заместване 

№ РД 63-11/14.09.2016 г. на  

Министъра на земеделието и храните 

 

 

 

 

 

2. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)– р-л „Финансов отдел“ и 

главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен 

 
Проверил: 

инж. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

 
Съгласувал: 

(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

главен юрисконсулт 

при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

 

Съгласувал: 

(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

техник-строителство  

при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

 

 

Изготвил: 

(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 
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Приложение № 1: 

за КСС към договор № 69/19.09.2016 г. за СМР с предмет: 

„Изпълнение на основен ремонт, изграждане на елементите на техническата 

инфраструктура, включително изработване на техническа документация и изпълнение на 

строителство по смисъла на т. 45.23 от Приложение № 1, към чл. 3, ал. 1, б.“а“ от ЗОП на 

съществуващ горски автомобилен път (ГАП) „Цани Гинчево“, община Никола Козлево, с 

местонахождение в землището на с. Вълнари, в района на дейност на ТП „ДЛС Паламара“. 

 

№ 
Доставка на материали и 

ремонт 

Единица 

мярка 
количество 

Единична 

стойност на 

дейността, в 

лв., без ДДС 

Обща 

стойност на 

дейността в 

лв., без ДДС 

1. Изкоп в земни почви – машинно 

с багер (от нанос). 
м. с. 5,00 500,00 2 500,00 

2. Изкоп в земни почви – машинно 

(с булдозер) 
м. с. 3,00 680,00 2 040,00 

3. Изкоп в земни почви – ръчно, 4 

човека. 
м2 500,00 0,80 400,00 

4. Настилка от несортиран трошен 

камък и валиране. 
м3 780,00 39,10 30 498,00 

5. Настилка от несортиран трошен 

камък за банкети и валиране. 
м3 226,00 39,10 8 836,60 

6. Обратен насип, включително и 

уплътняване 
м3 289,00 8,23 2 378,00 

6. Ремонт и почистване на 

водосток, включително изкоп на 

земна маса и полагане на тръби 

– Ф 500. 

Бр. 1,00 3 270,00 3 270,00 

 Всичко разходи: х х х 49 923,07 

      

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)– управител на 

Зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен дружеството 
съгласно Заповед за заместване 

№ РД 63-11/14.09.2016 г. на  

Министъра на земеделието и храните 

2. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)– р-л „Финансов отдел“ и 

главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен 

 
Проверил: 

инж. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен 

Съгласувал: 

(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

главен юрисконсулт 

при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

Съгласувал: 

(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

техник-строителство  

при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

Изготвил: 

(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 


