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 ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р 
за проверка и техническо обслужване на пожарогасители 

 
 
 

Днес ........................2014 г. в гр. Плевен на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП се 
сключи настоящият договор, между: 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, 
представлявана от Станимир Пеев - Председател, чрез Велизар Станиславов Илиев – 
Директор на ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, със седалище и адрес на управление гр. 
Плевен ул.„Васил Левски” № 192, ет.3; ЕИК 831 913 661 0017, и ИН по ДДС 831 913 661 
от една страна наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 
 

.............................................................., със седалище и адрес на управление 
....................................................................................................и ЕИК .................................... 
и ИН по ДДС ......................... представлявано от .............................................................., 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 Страните се споразумяха за следното: 

 
I. Предмет на договора: 
 
чл.1.Настоящият договор се сключва на основание чл.101е от ЗОП и урежда 

правата и задълженията на страните при извършване на задължителната ежегодна 
проверка и техническо обслужване и при необходимост презареждане и проверка на 
следните противопожарни средства: 
 

1.Управление на ТД "Държавен резерв" гр.Плевен 
•Пожарогасител прахов 6 кг. - ВС - 2 бр. 
•Пожарогасител прахов 2 кг. – ВС -1бр 
•Пожарогасител прахов 1 кг. – ВС -2бр 
 
2.СБ Ясен 
•Пожарогасител прахов 6 кг. - ВС - 19 бр. 
•Пожарогасител прахов 12 кг. – ВС -6бр 
•Пожарогасител прахов 2 кг. – ВС -1бр 
•Пожарогасител СО2 – 6кг – 1 бр. 
•Пожарогасител воден -9л. -20 бр. 
 
3.СБ Пордим 
•Пожарогасител прахов 6 кг. - ВС - 35 бр. 
•Пожарогасител прахов 12 кг. – ВС -9бр 
•Пожарогасител прахов 2 кг. – ВС -3бр 
•Пожарогасител СО2 – 6кг –1 бр. 
•Пожарогасител воден -9л. -37 бр. 
 
4.СБ Троян  
•Пожарогасител прахов 6 кг. - АВС - 19 бр. 
•Пожарогасител прахов 2 кг. – ВС -2бр 
•Пожарогасител СО2 – 6кг –28 бр. 
•Пожарогасител воден -9л. -41 бр. 
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5.СБ Морава  
•Пожарогасител прахов 6 кг. - АВС - 37 бр. 
•Пожарогасител прахов 2 кг. – ВС -1бр. 
•Пожарогасител СО2 – 1,4 кг –1 бр. 
•Пожарогасител СО2 – 6 кг –2 бр. 
•Пожарогасител воден -9л. -24 бр. 
 
6.СБ Славяново 
•Пожарогасител прахов 6 кг. - АВС - 8 бр. 
•Пожарогасител прахов 2 кг. – ВС -2бр 
•Пожарогасител СО2 – 6кг –10бр. 
•Пожарогасител воден -9л. - 10 бр. 
 
7.СБ Г.Дъбник 
•Пожарогасител прахов 6 кг. - АВС -  47 бр. 
•Пожарогасител прахов 12 кг. – ВС -2 бр. 
•Пожарогасител прахов 2 кг. – ВС -11бр 
•Пожарогасител СО2 – 6кг –1 бр. 
•Пожарогасител воден -9л. - 23 бр. 
•Пожарогасител СО2 – 1,4 кг –1 бр. 
•Пожарогасител водопенен -1 бр. 
 
8.СБ Дебово 
•Пожарогасител СО2 – 6кг –1 бр. 
 
9.СБ Ловеч 
•Пожарогасител прахов 6 кг. – 1бр. 
 
10.СБ Летница 
•Пожарогасител прахов 6 кг. – 1бр. 
 
11.СБ Пещерна 
•Пожарогасител прахов 6 кг. – 1бр. 
 
чл.2.Договора се придружава от фиксирана оферта, участвала в процедурата 

съгласно глава осем „а” от ЗОП. 
 
чл.3.При изпълнение на възложената поръчка възложителя се задължава да 

изплати на изпълнителя възнаграждение в размер..................................... , която се 
формира, съгласно ценовото предложение приложено към оферта и съобразно вида и 
броя на проверените пожарогасители посочени в договора.  

 
II. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
чл.4. Възложителят е длъжен: 
/1./ Да окаже необходимото съдействие на изпълнителя при изпълнение на 

възложената задача, предоставяйки достъп до съответните противопожарни средства.  
 
/2./ Да заплати на изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата 

работа съобразно реда и условията на чл.3. 
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чл.5.  Възложителят има право: 
/1./ Да прекрати изпълнението на договора при доказване на некачествено 

изпълнение на проверката и изпитанието. 
 
/2./ Да иска от изпълнителя  да изпълни възложената работа в срок и без 

отклонения от поръчката. 
 
/3./ Да иска от изпълнителя да му предаде технически обслужените 

пожарогасители  в 10 дневен срок от получаването им.  
 

III. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
чл.6.  Изпълнителят е длъжен: 
/1./ Да изпълни качествено и в срок договорените дейности, като спазва 

всички действащи технически норми и стандарти. 
 
/2./  Да  извърши  проверка и техническо обслужване на пожарогасителите в 

10 дневен срок от получаването им. 
 
/3./ Да се залепят стикери гарантиращи за изправността и годността на  всички 

проверени и технически обслужени пожарогасители и да издаде протокол удостоверяващ 
проверката, съобразно изискванията на нормативната уредба. 

 
/4./ Да издаде фактурата за плащане, след като възложителят приеме 

предоставените проверени и технически обслужени пожарогасители. Към фактурите да 
се приложат двустранно подписани приемо - предавателни протоколи, в които да се 
опишат количеството предадени пожарогасители.  

 
/5./ Да носи отговорност за броят, качеството и вида на предоставените му 

противопожарни средства. 
 
/6./ Да отговаря за поддръжката, проверката и техническото обслужване на 

пожарогасителите за срок, за който е валиден договора. 
 
/7./ При взимане на противопожарните средства изпълнителят е длъжен да 

подсигури резервни пожарогасители, осигуряващи пожарната безопасност в складовите 
бази. 

 
/8./ Ако след проверката и техническото обслужване  на пожарогасителите 

има такива, които са с по-ниско налягане от допустимото,  се поправят за сметка на 
изпълнителя. 

 
чл.7.  Изпълнителят има право 

/1./ Да иска от възложителя  необходимото съдействие за изпълнение на работата. 
 
IV. Начин и размер на плащането  
Чл.8.Размерът на заплащаната сума се определя, съгласно приложена оферта и 

броя на проверените и технически обслужени пожарогасители.  
 
Чл.9.Плащането се извършва в пет дневен срок след издаване на фактурата. 
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Чл.10. При възникване на необходимост от повторно обслужване на 
преносимите противопожарни средства през срока на договора, възложителят се 
задължава да заплати услугата допълнително съобразно ценовото предложение.  

 
V. Срок на договора  
 
Чл.11.Настоящия договор влиза в сила от дата на подписване и се сключва за 

срок от 1 година. 
Чл.12.Договорът може да бъде прекратен предсрочно с едномесечно 

предизвестие от всяка от страните. 
 

                    VI. Неустойки по договора 
 
Чл.13. В случай на забава на изпълнението от страна на изпълнителят на 

задълженията му по договора, последният дължи неустойка в размер на 0,5% от 
договорената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от договорената сума за 
целия период на изпълнение. 

Чл.14. В случай на неизпълнение на задълженията по настоящия договор 
изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 10 % от стойността на 
услугата по договора. 

Чл.15. В случай на некачествено изпълнение на услугата, изпълнителят е 
длъжен да отстрани неизправностите за своя сметка. 

 
 
VIІ.Заключителни условия 
 
Чл.16. Договора влиза в сила след подписването му от двете страни. 
Чл.17. Спорове възникнали по този договор се уреждат по взаимно съгласие. 
Чл.18. Настоящият договор се сключва в два еднообразни екземпляра, по 

един за всяка от страните.  
Чл.19. Страните носят отговорност по изпълнението на този договор, 

съгласно разпоредбите на действащото законодателство. 
 
 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

ВЕЛИЗАР ИЛИЕВ      ........................................ 

 Директор ТД “Държавен резерв”    Управител на .................. 
 гр. Плевен              

 

   АНТОНИНА ЙОРДАНОВА 

   Главен счетоводител 

 


