
ДОГОВОР № г. 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СМР по газификация на 
административна сграда на ТП „ДГС Търговище" 

Днес. 2019 г., в гр. Търговище се слюпочи настоящият договор между: 
Териториадно поделение „ДГС Търговище" на „Североизточно държавно предприятие" ДП 

Шумен, ЕИК 2016174120179, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, бул. „Цар 
Освободител" № 22, представлявано от инж. Стела Атанасова в качеството си на Директор и 
Катинка Ангелова - р-л счетоводен отдел и наречено по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 
2. „ТОПЛИК" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, ул. „Букорска" № 32, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 130358132 и ИД № BG 13035813, представлявано от Красимир Борисов Георгиев в 
качеството си на управител, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните", а всеки от тях поотделно „Страна"; 

На основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки, във вр. с писмо с Per. индекс 
1529 от 08.04.2019 г. на Директора на „СИДП" ДП гр. Шумен, Заповед № 549 от 21.12.2018 г. на 
Директора на „СИДП" ДП гр. Шумен, изменена със Заповед № 164 от 08.04.2019 г. на Директора на 
„СИДП" ДП гр. Шумен и решение по т. 12 от Протокол № 213 от 25.03.2019 г. от заседанието на УС на 
„СИДП" ДП, се сключи настоящият Договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши СМР по 

газификация на административна сграда на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, бул. „Цар 
Освободител" № 22, описани в Приложение 1, явяващи се неразделна част от настоящия договор и 
наричани по-долу за краткост „съоръженията", „доставките". 

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.2.(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 
(2) Срокът на Договора е до 30.11.2019 г.. 
Чл. 3. (1) Мястото на доставяне и монтиране на съоръженията по този договор е: 

административна сграда на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище с адрес: обл. Търговище, гр. 
Търговище, бул. „Цар Освободител" № 22. 

(2) Предаването и приемането на съоръженията по този договор се установява с констативен 
протокол, подписан от страните по настоящия договор. 

(3) Приемането на монтажа на съоръженията, предмет на договора, се извършва на мястото на 
доставката и монтаж от представител на Възложителя. 

(4) Представители на Изпълнителя и Възложителя подписват приемно-предавателен протокол, 
удостоверяващ доставката на стоките и съответствието им с договореното. 

(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: Ивайло Георгиев Георгиев. 

(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: Веско Костадинов Малинов - техник-строителство при Централно управление 
„Североизточно държавно предприятие" ДП - Шумен. 



III.ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 
Чл.4. (1) Общата максимално допустима стойност на доставените и монтирани съоръжения, 

която трябва да заплати ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 21 907,42 лв. (двадесет и една 
хиляди деветстотин и седем лева и четиридесет и две стотинки) без ДДС, съответно 26 288,90 лв. 
(десет и шест хиляди двеста осемдесет и осем лева и деветдесет стотинки) с ДДС. 

Чл. 5. (1) Плащането по договора се извършва по следния начин: 
1. Авансово плащане в рамките на 50% от сумата по чл. 4 - 10 953,71 лв. (десет хиляди 

деветстотин петдесет и три лева и седемдесет и една стотинки) без ДДС, съответно 13 144,45 лв. 
(тринадесет хиляди сто четиридесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки) с ДДС; 

2. Окончателно плащане в размер на 10 953,71 лв. (десет хиляди деветстотин петдесет и три 
лева и седемдесет и една стотинки) без ДДС, съответно 13 144,45 лв. (тринадесет хиляди сто 
четиридесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки) с ДДС - до 5 дни след представяне на 
фактура и двустранно подписан констативен протокол обр. 19 за извършена доставка, монтаж, 
описани в Приложение № 1; 

(2) При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер 
на законната лихва върху цената на просрочената част от плащането. 

Чл. 6. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка: ТЪРЕОВСКА БАНКА Д АД 
BIC: BG27 DEMI 9240 1000 0306 90 
IB AN: DEMIBGSF 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи 
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 
извършени. 

(3) Единичните цени в лева без вкл. ДДС, съгласно Приложение № 1 неразделна част от този 
договор, са постоянни и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора, в рамките 
на посочената в чл. 4 от настоящия договор максимална стойност. 

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения задълженията си по 
текущия договор. 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т. ч. да иска и 
да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва 
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на 
изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подмяна на компонентите по Приложение 1 и/или 
установи несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, в 
съответствие с уговореното в този Договор; 

5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 17, ал.1, т. 3 от 
Договора; 

6. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл. 21 от този 
Договор. 

7. да прави рекламации при установяване на некачествена доставка и/или изпълнение, която 
не е в съответствие с описаните в Приложение 1. ,, 

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: ? / 
1. да приеме в срок монтираното съоръжение, да заплати в срок цената, п о с о ^ н а г я л . 5 от 

Договора; / / / ' ' 



2. при приемането и монтажа на съоръженията и материалите, описани в Приложение 1, се 
подписва предавателно-приемателен протокол; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 
монтажа на съоръженията, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 
ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 
28 от Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 
клаузите на настоящия Договор; 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията предвидени в този 

Договор; 
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко 
свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да достави и монтира съоръженията и материалите, описани в Приложение № 1, в 

уговорения срок и да ги предаде на Възложителя; 
2. при необходимост да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите предвидени в настоящия 

договор; 
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им; 

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
5. Да предаде съоръженията и материалите в съответния вид, количество и качество; 
6. Да полага грижата на добър търговец при изпълнението на договорните си задължения. 
7. 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. 

8. В случай, че се установят недостатъци при извършването на монтажните работи, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да ги отстрани за своя сметка. 

(5) Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е 
неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, 
предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

Чл. 8. (1) Рискът, от случайно физическо погиване или физическо повреждане на доставените 
съоръжения и вложените материали, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им 
на мястото на доставяне, след като с приемо-предавателен протокол се установи, че съоръжения и 
вложените материали са в изрядно състояние. 

(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпадне в забава при приемането на доставените съоръжения и 
вложените материали, рискът от тяхното погиване или повреждане преминава върху него от изтичане 
на срока за приемане. 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.9.(1). При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от максимално допустимата стойност на Договора 
без ДДС, а именно 1 095,30 лв. (хиляда деветдесет и пет лева и тридесет стотинки), коро служи за 
обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. 7/ J 



Чл. 10. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) 
дни от приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на монтираните 
съоръжения в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 от Договора; 
(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 

на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по 
Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на 
уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи: 

2. при пълно неизпълнение, в т. ч. когато монтираните съоръжения не отговарят на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание; 

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност. 

Чл. 14. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за 
изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-
голям размер. 

Чл. 15. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни 
Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 
нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора 
размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 9 от Договора. 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до 
отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова 
естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или 
резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 18 (1) Качеството на материалите, следва да отговаря на техническите стайдарти на 
производителя. ^ 

(2) Гаранционният срок на предмета на договора за СМР е съгласно ЗУТ, а з!а монтираните 
съоръжения е съгласно посочените срокове в предадените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ г а п а н Ь ^ ^ n r t r tw тгятлти 



Гаранционните срокове за съоръженията започват да текат от датата на подписване на констативен 
протокол обр.19, но не по-късно от 90 /деветдесет/ дни от датата на доставката на съоръженията, 
съгласно приемо-предавателен протокол за доставка. 

VII. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 19. 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. 20. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възстановяване на направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разноски за съхраняване 
и опазване на монтираното съоръжение заедно с лихвите върху нея. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 21. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора; 
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него; 
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на 
невъзможността; 

4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

(2) Договорът може да бъде прекратен: 
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация - по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 22. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 
и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от 
изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на 
Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на 
интереса на изправната Страна. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно 
в уговореното време. 

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи 
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 
прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на 
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане 
на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 24. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо 
лице - Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената 
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а) да преустанови предоставянето на действията по договора, с изключение на такива 

дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; » 
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него вГ изптмнение на 

Договора до датата на прекратяването; и / / у 

л / <7 ill Ж 



в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 

Чл. 25. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Доставки. 

1Х.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Дефинирани понятия и тълкуване 
Чл. 26. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 
разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - според значението, което им се придава в 
основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 
Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

Спазване на приложими норми 
Чл. 27. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е 

длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 
изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, 
свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно 
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност 
Чл. 28. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала • известна при или по повод 
изпълнението на Договора („Конфиденциална информация"). Конфиденциална информация 
включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 
процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 
права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална 
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този 
Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална информация може 
да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие 
не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 
когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от 
която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, 

контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или 
юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТотговаря за изпълнението на тези задължени^ от Цтрдна на 
такива лица. 

(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация о ^ г а в ^ в сила и 
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 



Публични изявления 
Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 

разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Доставките, 
предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 
Чл. 30. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 

сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други 
елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, 
принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените 
документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско 
право. 

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай, че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването 
на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско 
право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 

функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права 

са нарушени. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 
основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 
произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 
авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
Чл. 31. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и 
по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото 
право. 

Изменения 
Чл. 32. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 

писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 
Чл. 33. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила" има значението на това понятие 
по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 
настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 1Ьлъжна да 
предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум па(несе|рйте вреди 
и загуби, както и да уве^йми писмено другата страна в срок до 3 (тг>и) дни от т1а(стя<Ш!яиртп ня 



непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от 
нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна: 
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила; 
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на Договора. 
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
(7) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено 

действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители и/или служители. 

Нищожност на отделни клаузи 
Чл. 34. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това 

не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна 
правна норма, ако има такава. 

Уведомления 
Чл. 35. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 

писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 
електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: За ТП „ДГС Търговище" - гр. Търговище, бул. „Цар Освободител" № 

22, тел: (0601) 6 48 50/ факс (0601) 6 4850, e-mail: dgs.targovishte@dpshiimen.bg ; 
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: София-1517,ул."Александър Екзарх4№ 15 
Тел.0878932503 /Милена Пандева/ 
e-mail: m.pandeva@toplik.com 
Лице за контакт: Милена Пандева 
(3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер; 
3. датата на приемането - при изпращане по факс; 
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща. 
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените 

по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 
Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. 
При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е 
изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 
форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на 
управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването • в съответния регистър. 

Приложимо право 
Чл. 36. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите гйстващото 

българско законодателство^ 

mailto:dgs.targovishte@dpshiimen.bg
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Разрешаване на спорове 
Чл. 37. (1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към 
нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори в писмена форма и се 
превръщат в неразделна част от договора. 

(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. 

Екземпляри 
Чл. 38. Този Договор се състои от девет страници и е изготвен и подписан в два еднообразни 

екземпляра - по един за всяка от Страните. 

Приложения: 
Чл. 39. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 - Оферта на изпълнителя; 
Приложение № 2 - Гаранция за изпълнение; 
Приложение № 3 - Становище за условията по присъединяване № 51 ТЩ/29.03. ; 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: . j / . Y 
Директор ТП „ДСС/Тьрговнще" 

(инж. Сте<лга Атанасова; 
/ / 

Ръководител счетоводен отдел:.;— 
\ (Катпнка А^нгелова) 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Изготвил:: у>[ 
Александър Кершнов - юрисконсулт при ТП „ДГС Търговии/е" 

Проверил: 
ин.ж. Даниел Колев <три ТП „ДГС Търговище' 



СИДП ДП ТП ДГС ТЪРГОВИЩЕ 
ГР.ТЪРГОВИЩЕ 

СПРАВКА С НАТРУПВАНЕ 
за периода Юни, 2019г. 

За сметка: 492, РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ 

С ограничение, Само с обороти 

u Обороти 
Шифър Н а и м е н о в а н и е — : 

^ Дебит Кредит 

130358132 "ТОПЛИК" ЕООД 

2802 ГАРАНЦИЯ/ДЕПОЗИТ - ОП 

28104 ГАЗИФИЦИРАНЕ ТП ДГС ТЪРГОВИЩЕ 0.00 1095.30 

Всичко ГАРАНЦИЯ/ДЕПОЗИТ - ОП 0.00 1095.30 

Всичко "ТОПЛИК"ЕООД 0.00 1095.30 

Общо за справката : 0.00 1095.30 



СТАНОВИЩЕ 
за условията по присъединяване 

№51 ТЩ/29.03.2019 г. 

„ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООД - Варна, в качеството си на 
проектант на газоразпределителната мрежа (ГРМ) на „АРЕСГАЗ" ЕАД в гр. Търговище, 
издава настоящото становище на: 

с което се заявява съгласие за присъединяване на потребителя към ГРМ - гр. Търговище, в 
точка за присъединяване (Т.П.) определена на ул. „Беласица", на границата на имота, при 
следните технически параметри и изисквания: 

A. Точка на присъединяване - отразена на скица (Приложение №1- неразделна част от 
това становище); 
Б. Параметри на съоръженията за присъединяване: 

1. Входно налягане: 4 bar; 
2. Изходно налягане: 100 mbar; 
3. Q max/h: 7,1 nm3/h; 
4. Режим на работа: сезонно, денонощно, за топла вода и отопление; 
5. Брой на изводи за присъединяване: 1; 
6. Брой на средствата за търговско измерване: 1, BK-G6; 
7. Присъединителен размер за вътрешната газова инсталация (ВГИ)-1" ; 

8. В началото на ВГИ след ГРИТ да се монтира спирателен кран и диелектрична муфа 

B. Вид на обекта за присъединяване 
• нов обект 

След двустранно подписване на договор за присъединяване към ГРМ между 
„АРЕСГАЗ" ЕАД и ТП „ДГС - Търговище", последните се задължават да предостави 
информацията от настоящото становище на проектанта, който ще изготви проектната 
документация на вътрешната газова инсталация (ВГИ). Копие от становището да се 
приложи към проекта. 

Проектната документация на ВГИ задължително се съгласува с „ЧГК" ЕООД за 
извършване на проверка, относно спазване на условията за присъединяване. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Точката на присъединяване е указана със стрелка в Приложение №1 и при 
необходимост следва да бъде посочена на място от представител на „АРЕСГАЗ" ЕАД. 

Приложение: Скица с отразена точка на присъединяване. 

Териториално поделение „ДГС - Търговище 
ул. „Цар Освободител" № 22, гр. Търговище 

Г. Други: 

Ръководител проектиране: L 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
към становище №51 ТЩ/29.03.2019 г. 

/ 



София, ул. "Александър Екзарх"15 
тел./факс: 02/845-90-75, 02/845-90-76 

"ТОПЛИК" ЕООД 
Шумен, бул."Симеон Велики"№46 Г, ет.4, Офис №6 

тел./факс:054/802-268 
Лице за контакт: Милена Пандева ,тел.:0878/932503 

изх. №47/28.02.2019г. 

На Вниманието на ТПДГС "Търговище" 

ОФЕРТА 

Оносно: Газификация на административна сграда на ТП ДГС "Търговище", гр. 
Търговище, ул. "Цар Освободител" №22 

№ НАИМЕНОВАНИЕ Мярка К-во 
Единична 
цена без 

ДДС 

Стойност 
без ДДС 

1 

Доставка на стенен газов котел със 
затворена камера, кондензен, двуконтурен, 
ALKON 50, в комплект с циркулационна 
помпа, мембранен разширителен съд и 
комин бр. 1 8 364,00 лв. 8 364,00 лв 

2 

Монтаж на едноконтурен газов котел, вкл. 
диелектрична муфа 1"-2бр., гъвкава връзка 
за газ 1"-1бр., кран сферичен за газ 1"-2бр., 
кран сферичен за вода 1/2"FM-26p., кран 
сферичен за вода с холендър 3/4"-2бр., 
филтър за вода 1/2"-1бр., филтър за вода 
3/4"-1бр., пробиване на отвор за димоотвод, 
свързване на уреда бр. 1 1 466,03 лв. 1 466,03 лв 

3 

Доставка и монтаж на тръба медна твърда 
Ф28х1.0, вкл. фитинги и крепежни 
елементи, "Газификация" мл. 15 114,89 лв. 1 723,35 лв 

4 

Доставка и монтаж на газопроводна 
арматура за регулиране, стабилизиране и 
филтриране на природен газ к-т 1 1 790,00 лв. 1 790,00 лв 

5 
Изпитания на газопровод за за якост и 
плътност, продухване на газопровод к-т 1 670,00 лв. 670,00 лв 

6 
Доставка и монтаж на газцентрала с 
ел.магнетвентил бр. 1 1 780,00 лв. 1 780,00 лв 

7 

Доставка и монтаж на тръба стоманена 2", 
вкл. фасонни части, преходи на резба и 
крепежни елементи, за присъединяване към 
съществуваща инсталация к-т 1 2 640,00 лв. 2 640,00 лв 

8 
Доставка и монтаж на термостатичен 
вентил с терморегулираща глава бр. 12 49,98 лв. 599,76 лв 



9 
Доставка и монтаж на тръба PVC Ф25 за 
ко нд ензоотд ел я не мл. 2 24,89 лв. 49,78 лв 

10 
Доставка и монтаж на метална конструкция 
за монтаж на съоръжения кг. 50 5,89 лв. 294,50 лв 

11 
Изготвяне и заверка в служба за ТН на 
проектна документация бр. 1 1 600,00 лв. 1 600,00 лв 

12 
Изготвяне и заверка в служба за ТН на 
строителна документация бр. 1 250,00 лв. 250,00 лв 

13 Доклад за съответствие от надзорна фирма бр. 1 350,00 лв. 350,00 лв 

14 

Технически преглед и акт за техническо 
освидетелстване на на газов котел и газов 
тръбопровод бр. 1 160,00 лв. 160,00 лв 

15 
Хидравлична и топла проба на отоплителна 
инсталация, пускане в експлоатация бр. 1 170,00 лв. 170,00 лв 

Обща стойност без ДДС: 21 907,42 лв 
ДДС 20%: 4 381,48 лв 

Обща стойност: 26 288,90 лв 

Забележка: Срок на офертата 30 (тридесет) дни 

Изготвил: 
/Ивайло Георгиев/ 




