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Приложение № 11 

ПРОЕКТ! 

 

Д О Г О В О Р 

за 

абонаментен сервиз на пожароизвестителната уредба с инсталация 

 
№………………/…………………2017 г. 

 

 

Днес, ………………. 2017 г., в Централна техническа база с. Соколово между:  

 

1. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), при 

Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен 

номер по ДДС: BG 831913661, с адрес гр. София, ул. „Московска” №3, чрез ЦЕНТРАЛНА 

ТЕХНИЧЕСКА БАЗА с. Соколово, община Дряново, област Габрово, с БУЛСТАТ 

8319136610089, с идентификационен номер по ДДС: BG 831913661, представлявана от 

Румяна Иванова Русинова – Директор и Виолета Иванова Хайвазова – Началник-отдел 

ФДАПО, наричана по-долу и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

  

и 

 

2. „.....................................” ..................., със седалище и адрес на управление гр. ..................., 

ул. „........................................”  № ........., с ЕИК: ...................................., представлявано от 

............................................................................... – в качеството му/й на ..................................., 

наричано по-долу и за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

  

на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки след проведена обществена 

поръчка чрез обява, се сключи настоящият договор с предмет „Абонаментен сервиз на 

пожароизвестителна уредба с инсталация, намираща се в Централна техническа база 

с. Соколово за срок от 1 (една) година.“ 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

срещу възнаграждение ежемесечен абонаментен сервиз на пожароизвестителната уредба с 

инсталация, намираща се в Централна техническа база - с. Соколово, по график, съгласуван 

от двете страни по договора. 

(2) Абонаментният сервиз включва ежемесечното поддържане на: 

 Пожароизвестителна 

централа ПИС 8 

1 бр. 

 Пожароизвестителен 

лъч 

7 бр. 

 Изпълнителна линия 1 бр. 

 Димен датчик KL 

330 

127 бр. 

 Термомаксималноди

ференциален датчик 

KV 310    

2 бр. 

 Термомаксималноди

ференциален датчик 

KL 381 

5 бр. 
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 Пламъчен датчик 

MHG 501 

1 бр. 

 Сирена/светлинна 

      сигнализация 

5/5 бр. 

 Ръчен бутон 8 бр. 

 Изнесена 

сигнализация 

60 бр. 

 Акумулатори 2 бр. 

 

(3) Изпълнението на дейността по настоящия договор се извършва само в работни 

дни и в рамките на работното време на Централна техническа база с. Соколово. 
 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) Настоящият договор е със срок на изпълнение 1 (една) година. 

 (2) Изпълнението на задълженията по настоящия договор е от 10.09.2017 г. до 

09.09.2018 г., при осигурени финансови средства за 2018 г. 
 

ІIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп до територията на 

монтираните съоръжения на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на които е дадено съгласие 

от ДАНС за достъп до зони, в които се извършва стратегическа дейност съгласно 

Инструкция Iз-3025 от 21.12.2010 година за условията и реда за определяне на 

стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на 

стратегически дейности от значение за националната сигурност. 

       Чл. 4. В случай на установяване на повреда в съоръженията, предмет на настоящия 

договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

       Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не допуска намесата на лица, които не са 

служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за извършване на ремонтна дейност. 

       Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверка относно качеството на 

изпълнената работа, без да пречи с това на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

       Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 

му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители 

(когато е приложимо). 

       Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща уговореното в Раздел V 

възнаграждение. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва дейностите, предмет на 

договора, в съответствие с нормативната уредба на Република България. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да притежава задължителните документи за 

извършване на дейността, предмет на договора, които да са валидни през целия срок  на 

договора или ако срокът на валидност на някой от тези документи изтича през времето на 

действие, валидността на същия да се подновява своевременно. 

      Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява услугата, предмет на 

настоящия договор, от служители, на които е дадено съгласие от ДАНС за достъп до зони, 

в които се извършва стратегическа дейност съгласно Инструкция Iз-3025 от 21.12.2010 

година за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите 

обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за 

националната сигурност. 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ежемесечен абонаментен 

сервиз на пожароизвестителната уредба с инсталация. 



 

 

 

3 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва поддържането на 

съоръженията качествено и в максимално къси срокове. 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се явява при повикване за ремонт в 

рамките на 24 часа от момента на повикването. 

Чл. 14. (1) Абонаментният сервиз да се извършва по местонахождението на 

пожароизвестителната уредба при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При необходимост отстраняването 

на повреди да се извършва в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като страните по този 

договор подписват приемо-предавателен протокол. Транспортните разходи са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) Срокът за завършването на ремонта е до 5 (пет) дни.  

(3) Срокът по предходната алинея започва да тече от деня след уведомяване за  

повредата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Определеният срок е максимален, а дните - работни. 

(4) При неизпълнение на ремонтните дейности в сроковете по ал. 2, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спира изплащането на абонаментната такса до отстраняване на 

повредата и предаване в технически изправно състояние на пожароизвестителната уредба с 

инсталация. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отразява в Тетрадка – Дневник 

състоянието на инсталациите и бележки по експлоатацията им. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да попълва протокол, в два екземпляра при 

настройки, подмяна на части и периодични проверки, които се извършват съгласно 

настоящия договор. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да инструктира обслужващия персонал за 

техническа експлоатация на пожароизвестителната инсталация. 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва и разпространява 

информация, станала му известна при или по повод на изпълнение на задълженията му по 

настоящия договор. 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря на територията на Централна техническа база-

с. Соколово за организацията и прилагането на всички необходими мероприятия по 

здравословни и безопасни условия на труда и пожарна и аварийна безопасност при 

извършването на дейността по настоящия договор, съгласно действащата нормативна 

уредба. 

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване 

на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-

дневен срок; 

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителя се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

подизпълнителя.  

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва подизпълнител, без да е 

декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, различен от този, посочен в 

офертата му. 

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение, посочено в Раздел V. 

Чл. 23.   При използване на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ или замяна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок от 3 /три/ дни от сключване на договора за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочения в офертата подизпълнител да изпрати 

копие от договора или от допълнителното споразумение на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

заедно с доказателства,че са изпълнени условията по чл. 66 , ал. 2 и 11 от ЗОП. 

Чл. 24.   При замяна или включване на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя предварително на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи. 

Чл. 25.   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да извърши обществената 

поръчка само със служители, които имат разрешение за работа в стратегически зони. 
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V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ 

Чл. 26. Общата цена на услугата се определя съобразно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е в размер на …………………….. (……………………. лв.) лева без 

ДДС, формирана на база месечна цена в размер на ……………….. (……………………. лв.) 

лева без ДДС.  
Чл. 27. Вложените при ремонта материали се изплащат допълнително на основание 

двустранно подписан протокол, с който се удостоверява влагането им, и представяне на 

фактура. 

Чл. 28. Изплащането на месечното възнаграждение се извършва през месеца, 

следващ месеца, в който е осъществена услугата, по банков път до 10 (десет) работни дни 

на основание двустранно подписан протокол и представяне на оригинална фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 29. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на обществената 

поръчка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл. 30. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по 

настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 5% (пет на 

сто) от стойността на договора. 

  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 

неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това и/или чрез прихващане от дължимата сума по Договора. 

Чл. 31. За неточно изпълнение на поръчката, когато резултатът се отклонява от 

уговореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да намали възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

съразмерно на неточно изпълнената част от услугата.  

Чл. 32. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от услугата и по-нататъшното 

изпълнение се окаже невъзможно поради причини, независещи от него и/или 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер 

само за изпълнената част.  

Чл. 33. За претърпените вреди, във връзка с настоящия договор, изправната страна 

по него има право да търси по съдебен ред обезщетение от неизправната страна, в 

съответствие с общите правила на гражданското законодателство. 

 

VІI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСTОЯТЕЛСТВА 

Чл. 34. (1) „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелства, които са възникнали 

след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, 

които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят 

невъзможно изпълнението при договорените условия  

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства. Никоя от 

страните не може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е 

информирала другата страна за възникването на непредвидени обстоятелства.  

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени 

обстоятелства, в 3 (три) дневен срок уведомява писмено другата страна в какво се състоят 

непредвидените обстоятелства и възможните последици от тях за изпълнението на 

договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.  

(4) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме 

всички необходими усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби.  

(5) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задължението се 

спира.  
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(6) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на договора. 

 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция в 

размер на ------------------ (..............) лева, представляваща 5% ( пет на сто) от стойността на 

поръчката без ДДС, под формата на парична сума, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията в парична сума се внася по 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  Централна техническа база с. Соколово: 

IBAN:BG42UBBS80023300135830 

BIC: UBBSBGSF 

Банка: ОББ АД клон гр. Дряново 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои от гаранцията за добро изпълнение сума равна 

на дължимата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неустойка по чл.35 от договора. 

 Чл. 36. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи 

лихви, в 30 (тридесет) дневен срок след приключване на изпълнението на настоящия 

договор, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  банкова сметка. 

 (2) В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за 

изпълнението му, не се възстановява. 

 (3) Гаранцията за изпълнение 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. С решаване 

на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, гаранцията за изпълнение се задържа от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 Чл. 37. (1) Настоящият договор се прекратява: 

 1. с изтичане на срока на договора 

 2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 дни от 

настъпване на невъзможността и да предостави доказателства. 

 3. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, 

по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

 4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

 5. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените от прекратяването на договора вреди, освен ако 

прекратяването е наоснование 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 насъгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор; 

 (2) Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок в 

следните случаи: 

 1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

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

странана ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 10-дневно писмено предизвестие; 

 3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 

е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 

 4. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
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ликвидация – по искане на всяка от страните. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

 1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 7 

(седем) работни дни; 

 2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

 3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

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

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, с изключение на случаите 

по чл. 66, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. 

 Чл. 38. 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 

предоставените към момента на прекратяване услуги и размера на евентуално дължимите 

плащания;  

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети и протоколи, изготвени от него в 

изпълнение на договора до датата на прекратяването; 

 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. 

   

 X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 39.  Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията по настоящия договор без писмено съгласие на другата страна. 

Чл. 40. Страните по този договор ще решават спорове, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване с писмени споразумения, а при 

непостигане на съгласие, въпросът ще се отнася за решаване към компетентния съд. 

Чл. 41. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

Чл. 42. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и извеждането 

му в деловодството на ЦТБ с. Соколово. 

Чл. 43. Страните по договора подписват двустранно споразумение по Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд  

Чл. 44. Неразделна част от договора са:  

             - Техническа спецификация – приложение №1 от документацията за участие 

в процедурата, Техническо предложение – приложение №3 и Ценово предложение – 

приложение №4 от офертата за участие в процедурата с вх. №…………./………………. 

2017 г., подадена от „…………………..” ……………… . 

Чл. 45. При подписването на договора се представиха следните документи, 

необходими за неговото сключване, а именно: 

 -   документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7; 

-    За липсата на тези обстоятелства се подават декларации по образец; 

-    Банково извлечение за платена гаранция за добро изпълнение на договора. 
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       Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил в офертата си за участие в обществената поръчка, 

че няма да ползва подизпълнител, клаузите от проекта на договора, отнасящи се за тях се 

премахват от окончателния договор, тъй като са неприложими. 

 

  Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един 

за всяка от страните.  
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:            

 

Директор ЦТБ: …………………..                                         Управител:………………                      
/………………..…../                                                        /…………………../ 

 

           

 

Началник-отдел ФДАПО: ……………………… 

                                               /………………………/ 

 

 


