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ДОГОВОР  

ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА 

ЗАЩИТНИТЕ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ  

КЪМ ТД „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ГР. БУРГАС  

 

ДД-7/06.06.2016 г. 

 

 Днес,  06.06.2016 г., в гр. Бургас между:  

 

 1. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА 

ДРВВЗ), при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с 

идентификационен № по ДДС: BG 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска” № 

3, чрез  ТEРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ”, гр. Бургас, ул. 

„Александровска” № 9, ЕИК 8319136610021, № по ДДС BG 831913661 , 

представлявана от Директор Виолета Георгиева, съгласно пълномощно изх. № 

473/21.01.2016 г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, наричана по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

 

и 

  2.  „СТМ – СЛАЙ 2008” ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на 

управление гр. София, ж. к. „Левски В”, ул. „Станислав Доспевски” № 95, бл. 44, офис 

№ 1, с ЕИК 200 130 960, с идентификационен № по ЗДДС: 200 130 960,  представлявано 

от Славка Михайлова Костова – Управител, с ЕГН ................., л.к. № ..............., изд. от 

МВР – ...........на ................., наричано по-долу и за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

 

на основание чл. 101е от Глава осма “а” от ЗОП (отм.), след проведена 

обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: “Измерване и контрол на 

съпротивлението на защитните заземителни уредби към ТД "Държавен резерв" 

гр. Бургас”, се сключи настоящия договор, като страните се споразумяха за следното: 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема извършването 

на проверка и контрол на съпротивлението на мълниезащитни, защитни заземителни 

уредби. Обекти подлежащи на проверка са електрически инсталации и съоръжения, 
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находящи се на територията на управлението на складовата и петролната база на ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас, както следва:  

I) Измерване на съпротивлението на 153 /сто петдесет и три/ броя заземители от 

защитните заземителни уредби в СБ Българово, както и: 

- проверка на диелектрични ръкавици - 1  /един/ чифт за 20 KV; 

II) Измерване на съпротивлението на 750 /седемстотин и петдесет/ броя заземители 

от защитните заземителни уредби в ПБ Сливен, както и: 

- извършване на проверка на изолираща щанга - 1 /един/ брой до 20 KV; 

- извършване на проверка на диелектрични ръкавици – 1 /един/ чифт до 20 KV; 

Всички изброени са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за нуждите на ТД “Държавен 

резерв” – Бургас.  

            Чл.2. Услугата следва да се извърши в СБ Българово, гр. Българово, общ. Бургас, 

както и в ПБ Сливен, община Сливен, област Сливен, от името и за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

   II. СРОК НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпълни услугата в срок от 01.07.2016 г. до 

30.10.2016 г., за което ще представи сертификат и протокол за контрол. 

 Чл.4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение 

общо в размер на 1 775,40 /хиляда седемстотин седемдесет и пет лева и четиридесет 

стотинки/ лв. без ДДС, след извършване на услугата и представена надлежно оформена 

фактура. 

В горната сума са включени транспортните разходи, разходи за издаване на 

сертификати, както и всички други присъщи разходи за изпълнението на услугата. 

 (2) Плащането на уговореното възнаграждение ще се извърши от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банков път, с платежно нареждане, след приемане на работата, в 

срок 7 /седем/ работни дни след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Банкова сметка на Изпълнителя: 

BIC: CECBBGSF 

IBAN: BG 44 CECB 979010B1191200 

БАНКА:. “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА”  

 Чл. 5 Приемането на изготвения доклад за техническото състояние на 

мълниезащитните уредби, сертификати за контрол, ведно с протоколите от проведените 

измервания ще се извърши с двустранно подписан между страните протокол, който е 

неразделна част от настоящия договор. 
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 Чл. 6 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 

подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.  

 

III.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обектите на проверката, при 

спазване на пропускателния режим на ТД ДР Бургас, в рамките на работното време. 

2. Да инструктира работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за обекта по безопасност и 

здраве при работа и ПБС. 

3. Да заплати в срок дължимата сума по Раздел II от настоящия договор. 

Чл. 8  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно 

качеството и стадия на изпълнение, без това да пречи на оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Да получи изготвения доклад за техническо състояние на мълниезащитната 

уредба, сертификати за контрол, ведно с протоколите от проведените измервания, както 

и за заземителните уредби – сертификат за контрол, ведно с протоколите за 

проведените измервания. 

3. Ако при разглеждане на изготвените материали ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи 

неточности, има право да иска тяхното отстраняване за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

нов срок, договорен между страните. 

  

IV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 Чл. 9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши проверка и контрол на 

описаните в Раздел I, чл. 1 от договора инсталации и съоръжения, в съответствие с 

действащите нормативни документи за страната, спазвайки и сроковете на настоящия 

договор. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши проверки, които включват: 

1. визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите; 

2. измерване на съпротивлението на заземителите; 

3. външен оглед на видимите части на заземителната уредба; 

4. оглед за целостта на веригите между заземителя и заземените съоръжения; 
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5. проверка на съединенията на заземителната уредба с естествените и искуствените 

заземители; 

6. измерване на съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с 

директно заземен звезден център, в които се използва зануляване. 

Чл. 10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде изготвения 

доклад за техническо състояние на мълниезащитната уредба, сертификати за контрол, 

ведно с протоколите от проведените измервания, както и за заземителните уредби – 

сертификат за контрол, ведно с протоколите за проведените измервания. 

(2) изготвените материали се предават в 2 /два/ екземпляра на хартиен носител, 

от които единият е оригинал, а вторият – заверено копие. 

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва нормите за безопасност на 

труда и противопожарната охрана, като предприема необходимите мерки за това. 

Чл. 12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в срок от 7 /седем/ дни от 

сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 /три/ дневен срок. 

Чл. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на достъп до обектите на проверката, при 

спазване на пропускателния режим на ТД ДР Бургас, в рамките на работното време. 

Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение по 

Раздел II от настоящия договор за изпълнената от него и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

работа. 

                                    V.  ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

 Чл.15 В случай на забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

задълженията му по договора, последният дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки 

просрочен ден, но не повече от 5% от договорената сума по договора. 

Чл. 16 В случай на неизпълнение на задълженията по настоящия договор, 

виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на 5% от стойността на 

договора. 

   VI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 17 Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 

вреди и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила. 

Чл. 18 В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора, е била в забава, те не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл. 19 Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 

всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 
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вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна, в срок от 3 /три дни от 

настъпването на непреодолима сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди. 

Чл. 20 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

 

    VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 21  Настоящият договор се прекратява с изтичането на срока на неговото 

действие. 

Чл. 22 Договорът се прекратява преди изтичането на срока на неговото действие: 

1. по взаимно съгласие между страните; 

2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите на неизпълнение на договора 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със 7 /седем/ дневно предизвестие; 

3. в случаите по чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 

4. при отнемане на някой от задължителните документи, които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да притежава за извършване на дейността, 

предмет на договора.  

5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без 

предизвестие, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, 

без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е 

различен от този, посочен в офертата му.  

6. Договорът се счита за прекратен и при недостиг на бюджетни средства по 

утвърдения лимит на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с предизвестие. 

 

   VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.23 (1) ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е: 

 

Румен Григоров Георгиев  - тел. 0877 931 864 

Иван Марков Костов – тел. 0888 673 068 

         (2) ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

Славка Михайлова Костова  -  тел. 0887 92 80 51  

Михаил Емилов Апостолов – тел. 0885 95 75 96 
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Чл. 24 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение, при 

условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 25 Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението 

на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са 

валидни, когато са изпратени по пощата /с обратна разписка/, по факс, електронна поща 

или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна. 

Чл. 26 Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия 

си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са 

изпратени на стария адрес. 

Чл. 27 Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 

страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния 

съд в Република България. 

Чл. 28 За всички неуредени в този договор въпроси, се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

Чл. 29 Никоя от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията си по настоящия договор. 

 

При подписване на настоящия договор „СТМ – СЛАЙ 2008” ЕООД, гр. 

София”, в качеството си на Изпълнител, представи свидетелство за съдимост за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (отм.) и декларация 

за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (отм.).  

Неразделна част от договора са: техническа спецификация, ценово предложение, 

техническо предложение и двустранно споразумение, сключено по чл. 18 от ЗБУТ. 

  

Този договор се състави, подписа и подпечата в 2 /два/ еднообразни екземпляра - 

един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 Директор: /п/         Управител:  /п/ 

            / Виолета Георгиева/                   /   /                                                 

Началник-отдел ФДАПО:  /п/ 

                     /Стелиана Грозданчева/ 

 

 

 

 


