
Д О Г О В О Р  № 53/31.05.2018 г.

ЗА ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ ДЕЙНОСТИ С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ

Днес 31.05.2018 г. в гр.Шумен, между:
1.ТП”ДГС ШУМЕН” гр/с.Шумен, ЕИК-2016174120019 на Агенция по

вписванията, със седалище и адрес на управление- гр./с.Шумен, общ.Шумен, ул. “Петра”
№1,  ет.5,  представлявано от инж.по чл.  2  от ЗЗЛД -  директор,  наречено по-нататък за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и

2. „Боян Бойчев” ЕООД, ЕИК: 127575364, седалище и адрес на управление:
гр.Шумен 9700, Община Шумен, област Шумен, бул.”Славянски ” №60, представлявано от
по чл. 2 от ЗЗЛД – управител на дружеството  наречен по-нататък за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ПРЕВОЗВАЧА да извърши срещу възнаграждение

следната услуга “Извършване на товаро-разтоварни дейности с включен транспорт за
нуждите на ТП „ДГС Шумен” за срок от една година, считано от сключването на
договора, до обекти намиращи се на територията на ДГС Шумен, със следното превозно
средство:

1.1.1. Товарен автомобил Скания , рег. № РР 6001 АК с Кран Товарач;
1.1.2.. Товарен автомобил Ситроен Джъмпер , рег. № Н 4305 ВР - нает;
1.1.3.. Колесен Трактор ЮМЗ -6Л Т1, с кран Шипка 100, с рег. № Н03643
1.2.Дейностите по т.1.1. ще се извършват с товарни МПС и от служители на

превозвача.
1.3.Дейностите по т.1.1. ще се извършват единствено след направена заявка до

адреса на превозвача, по факс или телефон.
1.4.Дейностите по т.1.1. ще се извършват през работните дни от седмицата, през

почивните и празничните дни, според възникналата необходимост от извършването им.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

2.1. Да следи за точното и навременно транспортиране на заявените материали или
вещи – по вид и количество, съгласно предварителната заявка.

2.2.В случай на необходимост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да посочи друго
местонахождение от предварително посоченото, до което следва да бъдат пренесени
материалите /вещите/.

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 материали/вещи/, получени в резултат на ПТП

ІV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА

4.1 Договореното между страните възнаграждение е в размер до одобреният
максимален финансов ресурс 4980,00 (четири хиляди деветстотин осемдесет лева), без
ДД С   на пълен км., 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 документи от превозвача.

4.3.Плащането от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,  ще се извършва след  получаване от
страна на Възложителя на издадената от Изпълнителя заявения артикул стока  и издаване
на фактура   по следната сметка:

Банка: Райфайзен банк ЕАД , клон Шумен
Банкова сметка: IBAN – по чл. 2 от ЗЗЛД
Банков код: BIC – RZBB9155

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.

         V. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
5.1. Договорът може да се изменя при хипотезите на чл.116 от ЗОП
5.2.Договорът се прекратява:
5.2.1.При хипотезите на чл.118-120 от ЗОП
5.2.2.с изпълнението му;
5.2.3.по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
5.2.4.с развалянето му по реда на чл.87 от Закона за задълженията и договорите;
5.5. С изтичане на срока на договора.
5.3. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление,

без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, когато в
процеса на изпълнение на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са установени неотстраними
отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за
извършване на съответната дейност;

5.4.  в случаите по т. 2.8.2, т. 2.13 и т. 2.14 от настоящия договор.
5.5.  Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с писмено

уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки след
констатирано нарушение на Закона за горите, или констатирано неизпълнение на
технологичния план от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 1.4 и т. 3.2, изречение второ от настоящия договор. В този случай



административно-наказателната отговорност е за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и /или неговите
работници и служители

5.6. При настъпване на обстоятелства правещи невъзможни изпълнението на
настоящия договор и дължащи се на непреодолима сила.

5.7. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради прекратяване на
която и да е от страните по реда и съгласно действащото българското законодателство.

5.8. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени
реституционни претенции .

VІ. САНКЦИИ И НЕУСТОИКИ
6.1. За виновно неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,

внесената от него гаранция остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ като  неустойка по
неизпълнението на договора. Горното не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността за
възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на реално претърпените от него вреди.

6.2. В случаите посочени в т. 5.1, 5.2 от настоящия договор, внесената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция не се връща, а  остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ . Внесената
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция не се връща,  а остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и в
случая, когато след изтичане на срока на договора, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са останали
неосъществени мероприятия по изпълнението на услугата.

6.3. В случаите посочени в т. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 и 5.7 и 5.8, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ внесената от него гаранция без да дължи лихви по същия.

VII. СЪОБЩЕНИЯ
7.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора,

ще се извършат в писмена форма или по телефон, факс и e-mail адреса на страните.
7.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора,

същата е длъжна в седем дневен срок да информират ответната страна.
7.3.  Адресите за кореспонденция на страните са както следва:
7.3.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛ - ТП„ ДГС ШУМЕН” – гр.Шумен, ул. „Петра” №1,ет.5

тел./факс: 054 800 464, e-mail:dgs.shumen@dpshumen.bg
7.3.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛ - гр. Шумен, бул. „Славянски” №60, тел. 054/800736

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
8.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
8.2. Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните,

изразено в писмено споразумение-анекс.
8.3. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското

законодателство.
8.4. 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 спорът се решава от компетентен
съд.

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

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :1/подпис и печат/         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:/подпис и печат/
              (инж. по чл. 2 от ЗЗЛД -директор ТП)    (по чл. 2 от ЗЗЛД -управител)

      2./подпис/
          (по чл. 2 от ЗЗЛД -р-л счетоводен отдел ТП)



Приложение №1 към Договор № 53/31.05.2018 год.

за извършване на следните услуги: “Извършване на товаро-разтоварни
дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Шумен” за срок от една година,
считано от сключването на договора.

1.Обща крайна цена за изпълнение на услугите:

№ по ред Наименование на
услугите

Мерна
единица

Прогнозни
количества

Максимална
единична
цена без

вкл. ДДС

Максимална
обща  цена

без вкл.
ДДС

1

 Товарене от указани от
възложителя обекти в
териториалния обхват на ТП
ДГС Шумен, транспорт и
разтоварване  в указан от
възложителя обект в
териториалния обхват на ТП
ДГС Шумен

км пълен 600 8 , 3 0 4 9 8 0 , 0 0

1 Посочените количества на услугите са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им
изпълнение след сключване на договора между двете страни.

Предлагана единична цена без вкл. ДДС/пълен километър (на единица мярка) : 8,30
(осем лева и тридесет стотинки), без  ДД С .

Предлагана обща крайна цена без вкл. ДДС за изпълнение на прогнозното
количество на услугите (600 пълни км.) : 4980,00 (четири хиляди деветстотин
осемдесет лева), без  Д ДС .

Забележка: Възложителя заплаща извършените услуги единствено и само на
пълен километър-курса на превозното средство в товарно направление (в натоварено
състояние, от точка до точка). Като, изминатите пълни километри се калкулират
по предложената единична цена от Изпълнителя, съгласно представеното „Ценово
предложение” (в лв. без ДДС) и така се формира общата крайна цена (в лв. без ДДС)
която се заплаща на Изпълнителя за извършената от него транспортна услуга-
предмет на настоящата открита процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП.

2.Технически и кадрови ресурс свързан с изпълнението на услугата:
       2.1 Товарен автомобил Скания , рег. № РР 6001 АК с Кран Товарач;
       2.2. Товарен автомобил Ситроен Джъмпер , рег. № Н 4305 ВР - нает;
       2.3. Колесен Трактор ЮМЗ -6Л Т1, с кран Шипка 100, с рег. № Н03643.
       3.Списък на необходими брой работници или служители за извършване на товаро
–разтовани дейности, а именно:
      3.1. по чл. 2 от ЗЗЛД – шофьор ТА със стаж 10г.
      3.2. по чл. 2 от ЗЗЛД – шофьор ТА със стаж 25г.
      3.3. по чл. 2 от ЗЗЛД – кранист със стаж 13 г.
      3.4. по чл. 2 от ЗЗЛД общ работник  със стаж 7г.

4.Срок и начин на изпълнение на услугите –7/седем/ дни в седмицата, 24/двадесет и
четири/ часа в денонощието,до изтичане на договора, след изрично искане от страна на
Възложителя и при възникнала необходимост, по маршрут-определен от Възложителя.

       ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :1/подпис и печат/         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:/подпис и печат/
              (инж. по чл. 2 от ЗЗЛД -директор ТП)    (по чл. 2 от ЗЗЛД -управител)

      2./подпис/
          (по чл. 2 от ЗЗЛД -р-л счетоводен отдел ТП)


