
   Страница 1 от 4 

Договор за възлагане на дейност на подизпълнител 
 
 
Подизпълнител: 

Име, адрес, име на фирмата: 
 
 

Банкова информация  
 
Име на банка: 
_______________________________ 
 
IBAN: 
_______________________________ 
 
BIC:  
_______________________________ 
 

Правна форма:  
 

ЕИК/ЕИК по ДДС:  
 

 
Изпълнител: 

Име, адрес, име на фирмата: 
 
 

Банкова информация  
 
Име на банка: 
_______________________________ 
 
IBAN: 
_______________________________ 
 
BIC:  
_______________________________ 
 

Правна форма: ЕИК/ЕИК по ДДС: 
 

 
Този договор за възлагане на дейност на подизпълнител (наричан за краткост 
ДОВОГОР) се сключи днес, …………….2017г. между ……………………………….. 
(наричан за краткост “ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ”) и ………………………... (наричан за 
краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”) за неограничен срок на действие. 

 
1) Срок на договора: Договорът влиза в сила от датата на подписването и се 

сключва за неограничен срок на действие, освен ако не бъде прекратен по 
някой от предвидените в него начини.  

2) Прекратяване на договора: Настоящият договор влиза в сила от датата на 
подписването и може да бъде прекратен с четириседмично писмено 
предизвестие от всяка една от страните без да се упоменават причините за 
това прекратяване. Прекратяването влиза в сила от началото на следващия 
календарен месец.  
 
В случаите когато ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши или откаже да следва 
писмените практики или указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е доказано виновен за 
лошо изпълнение по договора или наруши някоя от разпоредбите на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати договора веднага и без 
предварително писмено предизвестие към ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   
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3) При изпълнението на предмета на настоящия договор, който се изразява в 
производство на дървесен чипс, от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се изисква да 
работи на определено място, но се задължава да отчита работните часове на 
следното местоположение: ЦЛТБ …......................... 

 
4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати сумата за извършената работа 

според заявката за извършване на определена дейност ………….. дни след 
издаване на фактура. Стойността на заплащането се определя според броя 
изработени часове по определена ставка.  

 
5) Изчисляването на часовата ставка се определя на базата на:  

1)   Часове на работа на машината (ите) (дробилката)   
2) Количеството произведен продукт (например, кубичен метър/час). При 
налични няколко дробилки се прави разграничение между тях. Например, 
дробилка №1 се използва за производство на висококачествен дървесен чипс 
от дървесни трупи, а дробилка №2 –  и за производство на дървесен чипс от 
клони и вършина.    

 
6) Часови ставки/ Транспортни разходи:  

 

Тип Брой работни часове Място на дейност 

Дробилка 1   

Дробилка 2   

Дробилка 3   

 
 

7) Заетостта на дробилката се договаря на базата на ……… часа за календарна 
година. В случай, че пълноценното и използване не може да бъде гарантирано 
поради форсмажорни обстоятелства, като атмосферни условия, намален обем 
заявки и продажби,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури минимално 
използване от ……… часа/година или да уведоми своевременно 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ за намаляването на количеството работа.   
 

8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възлага на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнението на следните 
дейности: 
 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ще произвежда дървесен чипс на указаните от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ места за изпълнение на дейността в съответствие с 
действащите стандарти за качество EN ISO 17225. Според действащата 
система за управление на качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да произвежда следните изделия:   

 
Производство на дървесен чипс от ………………….. (Например, трупи, обла 

дървесина, вършина), и 

дървесен чипс от остатъци от дърводобивна и   

дървопреработвателна промишленост 

 
o Операторът на използваната техника се задължава да осигури 

производството на изделия, отговарящи на уточнените параметри за 

качество. Следователно, всички дейности по поддръжката и 

настройките на машините са отговорност и за сметка на 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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o Качеството и размерът на произведения дървесен чипс трябва да 

отговарят на договорените показатели. Следователно, гарантирането 

на съответствие с качествените показатели и спазването на нормите 

за работа са отговорност на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

o ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи за и предотвратява 

замърсяването на произведения дървесен чипс.  

o ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да следи за и предотвратява 

замърсяването на използваните сгради и транспортни превозни 

средства.  

o ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури използването на 

предпазна екипировка.  

o ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи за спазването на 

изискванията за безопасност на труда. 

o ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи за обезопасяването на 

трупи или купчини дървесина, дори и след приключването на 

дейността на определеното място.  

o ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови незабавно 

използването на повредени машини с цел избягване на замърсяване.   

o Центърът за Логистика и Търговия с Биомаса не носи отговорност за 

причинени щети в резултат от използването на замърсен материал.  

 

9) Дължимите по този договор суми се заплащат по сметката на 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   
 

10) Клауза за конфиденциалност: ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запази 
поверителността на всяка информация, свързана с изпълнението на предмета 
на настоящия договор, като: финансова, търговска, техническа или друга 
информация по време на договора и след прекратяването му. Всяко 
нарушаване на тази клауза води до незабавното прекратяване на договора и 
изплащане на парична компенсация за причинени вреди от страна на 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

11) Право на представителство: ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото да назначи 
свои представители, като например служители и техника, или да получи 
необходимото съдействие от трети лица, които да действат от негово име, като 
спазват всички клаузи по договора.  

12) Клауза за неизвършване на конкурентна дейност: Страните по договора се 
задължават да не разкриват информация относно съществуващи клиенти, 
клиентски договори, данни за клиенти или вътрешнофирмени процедури и 
процеси пред трета страна. Тази клауза важи и за бъдещи клиенти и проекти. 
При прекратяването на настоящия договор, клаузата за неизвършване на 
конкурентна дейност важи за срок от 24 (двадесет и четири) месеца след 
прекратяването му. При нарушаване на клаузата, виновната страна дължи 
неустойка в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.  

 
13) Настоящият договор може да бъде изменян, променян или допълван само след 

писменото съгласие на двете страни.   
 

За всички неуредени от този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
гражданското законодателство на Република България, освен ако изрично не е 
договорено друго.  
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Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка една от страните.  

 
 
Дата:_______________________________ 
 
 
 
Място:_______________________________ 
 
 
 
 

_______________________________  _______________________________ 
       За  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ                                             За ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
 
 
 

 
 
 
 


