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ДОГОВОР 

 

№ ДД -71/22.10.2015г. 

 

Днес, 22.10.2015 г., в гр.София, между: 

 

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, представлявана от Станимир Пеев – 

Председател и Аглая Минева – Гл. счетоводител, наричана по-долу и за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, 

и 

„Боду” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София; район Лозенец; ул. "Бигла" № 2; вход 

А, ЕИК: 130068321, представлявано от Тихомир Тодоров Тотов (в качеството му на Управител),  

с ЕГН: 7608284084, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

 

на основание чл. 119в, ал. 1, предложение второ и чл. 84, т. 4, във връзка с 119a, ал. 1 и чл. 3, ал. 2, 

т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № 4748/11.09.2015г. на 

Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за определяне на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа, въоръжена, 

денонощна охрана и охрана чрез технически системи за сигурност, мониторинг и реакция с 

автопатрулни екипи на обектите и на имуществото, собственост на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси””(ДА ДРВВЗ) 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема: 

1.1. Да осигури физическа, въоръжена, денонощна охрана и охрана чрез технически системи за 

сигурност, мониторинг и реакция с автопатрулни екипи на обекти, предоставяни за управление на 

ДА „ДРВВЗ”, описани в Списък на обектите (Приложение № 6 от документацията) – неразделна 

част от настоящия договор, срещу възнаграждение. Договорът е със срок 3 (три) години от датата 

на неговото подписване. 

1.2.  Да осъществява действия за изпълнение на задачи, свързани с осигуряване на защита на 

имуществото и интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на необходимост или след 

получаване на конкретно задание. 

1.3. Наличната, подновена и/или изградена техническа система за сигурност и всички включени в 

нея технически средства за наблюдение и контрол са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като при 

прекратяване на настоящия договор се предават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с 

приемо - предавателен протокол. 

1.4. Да  извършва гаранционно обслужване на новоизградените технически системи и техническа 

следгаранционна поддръжка на всички технически средства за наблюдение и охрана, монтирани от 

него, в случай, че има такива. 

1.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че своевременно ще подновява всички необходими лицензи и 

разрешителни, съгласно законите на страната, за осъществяване на дейността си. Неподновяването 

на изтекъл лиценз или разрешение, необходим за осъществяването на предмета по договора по 

чл.1, или отнемането им по време на действие на договора, е основание за незабавното му 

прекратяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1.6. Да изпълнява договора съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната 

информация (ЗЗКИ), Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната 
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информация (ППЗЗКИ) и Наредбата за общи изисквания за гарантиране на индустриалната 

сигурност (НОИГИС). 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.2 Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

2.1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата за изпълнението на договора информация и 

осигури условия за осъществяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на произтичащите му от договора 

задължения. 

2.2. В срок от 10 (десет) дни след подписване на договора да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък 

с имената, ЕГН и данни от личните карти на лицата, които имат право да влизат в охранявания 

обект, да разпореждат изнасянето и внасянето на съоръжения, машини, материали, предмети, вещи 

от обекта, да предават обекта за охрана и да свалят охраната. В писмено уведомление следва да 

бъдат определени часовете през денонощието, в което посочените в него лица имат право да влизат 

и излизат от обекта. 

2.3. В срок до 10 (десет) дни след подписване на договора да упълномощи и представи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с имената на служителите и техните телефони, които да бъдат 

уведомявани при сигнал от изградените технически системи за сигурност на обектите и да бъдат на 

разположение за осигуряване на достъп до съответния охраняван обект/помещение, както и да 

подписват приемо - предавателни протоколи. 

2.4. Да осигури и предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до определените за защита и 

охрана обекти в рамките и срока на действие на договора. 

2.5. Да предостави безвъзмездно за ползване в срока на договора необходимите помещения заедно 

с намиращия се в тях инвентар, необходими за изпълнение на служебните задължения на 

служителите по охраната, срещу двустранно подписан протокол. 

2.6. Да запознае своевременно служителите си с въведените мерки за охрана и задълженията за 

спазването им. 

2.7. Да получава информация и проверява изпълнението на договора, без да се намесва в 

оперативно - техническата дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2.8.  Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение, при условие, че  необходимите 

финансови средства за това са налични в бюджета на агенцията. 
2.9. Чрез писмено уведомление да прекрати охранителната дейност на обекти, чиято необходимост 

е отпаднала, както и да възлага нови обекти за охрана, в рамките на прогнозната стойност на 

поръчката. 

2.10. Чрез писмено уведомление да променя вида охрана на всеки един обект, от физическа на 

охрана чрез технически системи за сигурност и обратното, в рамките на прогнозната стойност на 

поръчката. 

2.11. Съгласно изискването на чл. 11 от НОИГИС, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице (негов 

служител) по чл. 105 от ЗЗКИ, което осъществява контрол по спазване разпоредбите на закона и 

актовете по неговото прилагане и консултира изпълнителя при изпълнението на договора. 

 

Чл. 3 Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

  

3.1. Да осигури изпълнението на предмета на настоящия договор с необходимите технически 

средства и квалифицирани служители, в съответствие с ангажиментите, поети с този договор, и 

съгласно документацията и офертата - неразделна част от този договор. 

3.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд при 

изпълнението на договора, като за целта осигури лични предпазни средства на работниците, 

проведе необходимите инструктажи по безопасност и съблюдава изпълнението на нормите за 

техническата и пожаро-аварийна безопасност. 

3.2. В едномесечен срок от сключване на настоящия договор да осигури необходимия персонал за 

извършване на физическа охрана и да приеме обектите с тристранно подписан протокол от 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и фирмата, която до момента е извършвала 

охранителната дейност. 

3.3. Да организира обходни действия на територията на обекта и обезпечи технически контрола по 

тяхното изпълнение. 
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3.4.  Да осигури сигурността, надеждното наблюдение и видеозапис на поверените му обекти, 

както и опазване на имуществото в тях, като извършва възложената му работа добросъвестно и с 

грижата на добър търговец. 

3.5. Да извършва мониторинг на охраняваните обекти, регистрация и реагиране със 

специализирани автопатрулни екипи за проверка на сигналите получени от сигнално-

охранителните системи изградени по места. 

3.6.  Да организира, контролира и осигурява спазването на пропускателния режим в обектите при 

спазване на действащите нормативни разпоредби, вътрешни правила, инструкции и др., 

регламентиращи дейността на обектите, като не възпрепятства по никакъв начин работата на 

служителите в обектите. 

3.7.  Да обезпечи служителите по охраната с униформено облекло, с необходимото охранително 

оборудване, с технически средства за мобилна радиовръзка между отделните постове и 

транспортни средства при необходимост. 

3.8.  Да пази доброто име, законните права и интереси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при или по повод, или 

във връзка с изпълнение на възложената му работа. 

3.9. Да предприема необходимите мерки за предотвратяване или пресичане на противозаконно или 

непозволено проникване на чужди лица в охраняваните обекти, задържането на нарушителите и 

предаването им на органите на полицията. Във връзка с опити за кражба, грабеж, палеж, 

терористични актове и други подобни действия да осъществява взаимодействие с органите на 

полицията, съобразно с представените, с офертата – Планове и концепция за охрана, съгласно 

Приложение № 3 от документацията. 

3.10. Да информира оторизираните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени нарушения в 

срок до 24 часа от установяването им, а за извършени престъпления или пресечени опити за 

извършване на престъпления - незабавно. 

3.11. В едномесечен срок  от приемане на обектите  за охрана да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

валидна и действаща застрахователна полица в полза на ДА „ДРВВЗ” за застраховане на пълната 

имуществена отговорност на охранителната фирма при извършване на професионалната й дейност 

и изпълнение на задълженията й по настоящия договор за охрана на обектите на ДА „ДРВВЗ”. 

Застрахователната полица трябва да е валидна и действаща през целия период на действие на 

настоящия договор и да е с минимални лимити 500 000 (петстотин хиляди) лева за едно събитие и 

3 000 000 (три милиона) лева годишен агрегат. 

3.12. В срок от 30 дни да възстанови причинените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ щети, нанесени на 

охраняваните обекти, които са резултат на кражба, увреждане или унищожение на имущество от 

трети лица или служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  или по тяхно виновно действие или бездействие и 

са настъпили по време на действието на настоящия договор. 

3.13. Да спазва стриктно всички нормативно определени общи и специфични изисквания за 

гарантиране на индустриалната сигурност и защита на класифицираната информация, във връзка 

със сключването и изпълнението на настоящия договор. 

3.13.1.  Съгласно изискването на чл. 12 от НОИГИС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя лице (негов 

служител), което отговаря за прилагането на мерките за защита на класифицираната информация 

при изпълнението на договора и оказва съдействие на лицето по чл. 2.11. от настоящия договор. 

3.14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не носи отговорност за: 

1. Вреди, настъпили вследствие действието на непреодолими сили, масирано въоръжено нападение 

и други извънредни обстоятелства. 

2. Вреди и щети, причинени умишлено или по непредпазливост от неправомерни действия на 

служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, доколкото те не могат да бъдат обект на охраната. 
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III.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно възнаграждение за осигурената  

физическа денонощна въоръжена охрана в размер на 272840 (двеста седемдесет и две хиляди 

осемстотин и четиридесет) лева месечно или общо за 1 (една) година в размер на 3274080 (три 

милиона двеста седемдесет и четири хиляди и осемдесет) лева. В тази цена не е включен ДДС. 

Чл.4.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възнаграждението по чл.4.1 и чл. 6.1 от настоящия договор 

съобразно приетите обекти, посочени в Списък на обектите – (Приложение № 6 от 

документацията), от датата на приемо – предавателния протокол по чл. 3.2. 

Чл.4.3 При условията на чл.2.8 от договора, цената по чл.4.1 и чл.6.1 се редуцира съобразно 

представените цени с ценовото предложение – неразделна част от договора. 

Чл.5.1 Договорената сума в чл. 4.1 и чл. 6.1 се изплаща ежемесечно (за предходния месец, през 

който ИЗПЪЛНИТЕЛЯT е осъществявал своята дейност), в срок до 10 (десет) работни дни, след 

представяне на фактура и  ежемесечен отчет за броя на охранителите за всеки обект, и броя 

охранявани обекти. 

Чл.5.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва плащанията по чл. 4.1 и чл. 6.1 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, само 

след като необходимите финансови средства за тях са налични в бюджета на агенцията, без с това 

да нарушава нормативно заложеното изискване на чл. 303а от Търговския закон. 

Чл.5.3 При невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да плати в срока по чл.5.1, той заплаща 

задълженията си за предходния отчетен период при постъпването на необходимите финансови 

средства в бюджета му без да дължи лихви и неустойки за забава.  

Чл.6.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно отделно от уговореното в чл. 4.1 

възнаграждение за мониторинг и реакция с автопатрулни екипи, подновяване, изграждане, 

техническо обслужване и поддръжка на наличната и допълнително изградената техническа 

система/и за сигурност, наблюдение и контрол на територията на всички обекти, изброени в 

Списък на обектите (Приложение № 6 от документацията), в размер на 4883.33лв. (четири хиляди 

осемстотин осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) месечно или общо за 1 (една) година 

58600 (петдесет и осем хиляди и шестстотин) лева. В тази цена не е включен ДДС. 

Чл.6.2 По смисъла на настоящия договор : 

1. "Мониторинг и реакция с автопатрулни екипи" е процес по отдалечено наблюдение и 

контрол с технически средства на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали от 

техническите системи за сигурност, инсталирани на обектите. Дейността се изпълнява от дежурен 

служител/оператор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следящ състоянието на осъществяваната охранителна 

услуга на всички обекти, чрез централизирана компютърна система, която отчита и съхранява 

сигналите от обектите. При подаден сигнал от техническите системи за сигурност уведомяване на 

съответния автопатрулен екип, организиране на незабавна проверка на място от мобилния екип, 

подпомагане на дейността на физическата охрана при необходимост, с цел осигуряване на 

максимална защита на охраняваните обекти; 

2."Подновяване" е процес на замяна на налична, негодна или дефектирала техника с нова, 

нейното адаптиране към останалите технически средства, настройване по начин, който 

синхронизира цялостното правилно функциониране и способства за изпълнението на предмета на 

договора; 

3. "Изграждане" е процес на охранително обследване, изготвяне на охранителна концепция, 

проектиране на система за сигурност, монтиране, адаптиране и настройване на нова техника в 

базите, където до момента не е имало такава; 

 4. "Техническо обслужване и поддръжка на наличната и допълнително изградената 

техническа система за сигурност" са действията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с ежемесечна 

профилактика на инсталираните технически системи за сигурност, незабавна реакция на монтажен 

екип при срив в работата на системите, при необходимост монтаж/демонтаж на дефектирал 

елемент, настройка преинсталиране на софтуер на системите за сигурност, което гарантира 

безпроблемна експлоатация на наличната техника и осигуряване на максимална защита на 
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охраняваните обекти. 

Чл.6.3 В хода на изпълнение на договора, при необходимост от подновяване на дефектирала част 

от техническите системи за сигурност, наблюдение и контрол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с копие до директора на съответната ТД, за необходимостта от 

подмяната. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява служителите по сигурността на  информацията 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в ЦУ и съответната ТД - писмено и по телефона, за всеки проблем, възникнал 

при експлоатацията на техниката. 

Чл.6.4 Уведомлението по чл.6.3 изр. първо съдържа задължително: описание и вида на техниката, 

обекта в който тя се намира или се предлага тя да бъде монтирана, нейната значимост (свързаност), 

както и други данни по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предлага подновяване на дефектирала техника, той изготвя писмена обосновка на предложението и 

техническо задание с подробно описание на параметрите на техниката, която следва да се поднови. 

Чл.6.5 В срок от 24 часа от получаване на уведомлението по чл.6.3, служителят по сигурността на 

информацията от съответната ТД, съвместно с представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършват 

проверка на място, за което се изготвя двустранно подписан протокол. 

Чл.6.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира доставчик на техниката, необходима за подновяването като може 

да изисква съдействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.6.7 В изпълнение на чл. 6.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема следните задължения: 

1. Чрез своите специалисти осъществява монтажните работи, изпитанията и пускането на 

подновената и изградена техническа система в редовна експлоатация, с гаранционен срок за 

безупречна работа 24 месеца, от датата на пуска. Ако срокът, определен от доставчика е по-дълъг, 

то важи по-дългия срок; 

2. Когато доставката на нова техника включва и монтаж от страна на доставчика, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за ефективното въвеждане в експлоатация; 

3. Отстранява малки дефекти и техническите системи за сигурност, които не търпят отлагане, за 

което уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за тези дейности води отделен дневник; 

4. Монтажните работи се приемат с протокол, подписан от надлежно упълномощени 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случаите на т. 3 и от представител на 

доставчика.  

Чл.6.8 Изградената техническа система за сигурност и всички включени в нея технически средства 

за наблюдение и контрол са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Подмяната на дефектирала техника е 

изцяло за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен случаите, когато повредата (дефектът) е настъпила в 

резултат на виновното поведение на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.7 При промяна на минималната работна заплата от 380 (триста и осемдесет) лева (С ПМС 

№139/04.06.2015г. минималната работна заплата за страната е определена в размер на 380 лева 

от 01.07.2015г., като предходния и размер е 360 лева!), в срок до 1 (един) месец страните по 

договора могат да договарят корекции на минималната работна заплата на охранител в 

съответствие с тази промяна и съгласно чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗОП, в рамките на стойността на 

обществената поръчка. 

Чл.8 Плащанията по договора се извършват в брой или по банков път по сметката на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу издадена данъчна фактура. 

 

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „Боду” ООД:   

IBAN: BG60UBBS80021031133040;  

BIC:  UBBSBG; 

БАНКА: „Обединена Българска Банка” АД. 

 

  Чл.8.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи 

промени по неговата банкова сметка (ако има такива) в срок от 3 (три) работни дни, считано от 

момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 

счита се, че плащанията са надлежно извършени. 
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   Чл.8.2 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори 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, и след като бъдат приети. Работата на подизпълнителите се приема от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. В случай, че ще ползва 

подизпълнител/и, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и копие на 

договора/ите с подизпълнителя/ите. 

 

IV. ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИ  

Чл.9.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция за добро изпълнение в 

размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева, представляваща 5 % от прогнозната стойност на 

поръчката без ДДС, която се представя при сключването на договора (в оригинален документ). 

Гаранцията за добро изпълнение на договора се представя в една от следните форми: парична 

сума или банкова гаранция. 

Гаранциите в парична сума се внасят по банкова сметка на ДА „ДРВВЗ”: 
IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03; 
BIC: BNBG BGSD; 
При банка: БНБ – ЦУ. 
 
Чл.9.2 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция за добро изпълнение на 

договора, тя следва да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде неотменима, неделима, 

безусловна и без протест, да влиза в сила от датата на издаването й, и да бъде със  срок на 

валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на действие на договора.  

Чл.10.1 При неизпълнение на някои от задълженията по договора,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

удържи неустойка, която се покрива от внесената гаранция за добро изпълнение или се заплаща 

допълнително от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.10.2 Размера на неустойката е съобразно тежестта на нарушението и нанесените вреди. При 

констатирано първо нарушение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи до 10 % от гаранцията за добро 

изпълнение, при второ нарушение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи до 20% и т.н., като при 

тежки/ или системни нарушения ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи цялата гаранция по 

договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва в 10 - дневен срок да възстанови удържаната 

сума до пълния размер на гаранцията за добро изпълнение. 

Чл.10.3 В случай че неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително и не се удържа от 

гаранцията за добро изпълнение, нейния размер се определя по предходния член и тя следва да се 

внесе в 30 – дневен срок от констатиране на съответното нарушение.  

              V. СРОКОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.11. Този договор се сключва за срок от 3 (три) години от подписването му.  

Чл.12. Настоящият договор се прекратява с изтичането на срока на неговото действие. 

Чл.13. Договорът се прекратява преди изтичането на срока на неговото действие:  

1. при достигане на обща сума на разходите за услугите предмет на настоящия договор, в размер на 

10 000 000 лв. (десет милиона лева ) без ДДС; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с писмено предизвестие; 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при липса на финансови средства в бюджета на агенцията, с 

писмено предизвестие.    

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на 

охранителна дейност; 

6. в случаите, предвидени в чл.43, ал.4-8 от ЗОП и чл. 16 от НОИГИС. 

7. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при тежки и/или системни нарушения, когато е удържан 

пълния размер на гаранцията за добро изпълнение по договора; 

Чл.14. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обектите с 

двустранно подписан протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или друга охранителна фирма, получила 

правата за охрана на обектите по силата на договор. 
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VІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, 

получена при и/ или по повод изпълнението на договора. 

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опазва всяка информация, включително и 

класифицираната, станала му известна в хода на процедурата, по време и след приключване 

изпълнението на поръчката.  

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и 

всякаква информация, свързана с изпълнението му на когото и да е освен пред своите служители. 

Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за 

целите на изпълнението на договора. 

Чл.18 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен 

при условия и ред, предвидени в действащото законодателство. 

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.19 Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията по 

настоящия договор.  

Чл.20 Страните по този договор ще решават споровете, 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 пред компетентния съд. 

Чл.21 За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на 

Република България. 

Чл.22 Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му. 

Чл.23 Задължителни приложения и неразделна част от настоящия договор са Ценовото 

предложение (по образец на Приложение № 2 от документацията за участие) и Техническото 

предложение (по образец № 3 от документацията за участие), подадени от Изпълнителят с 

офертата му за участие. 

Чл.24 При подписването на договора се представиха следните документи, необходими за неговото 

сключване съгласно чл. 47, ал. 10 и чл. 59, ал 1 от ЗОП, а именно: 

- документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП – в 

оригинал или нотариално заверени копия на посочените документи; 

- документ за удостоверяване на внесена (представена) гаранция за изпълнение на договора (в 

оригинал). 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                 УПРАВИТЕЛ 

 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/      ….(П)….                /ТИХОМИР ТОТОВ/ …… (П)…. 

 

 

 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

/АГЛАЯ МИНЕВА/…….(П)…… 

 

 


