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ПРОЕКТ!         Приложение № 11 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  /П/  

                               Виолета Георгиева 

                               Директор на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас 

 

 

ДОГОВОР  
Зa извършване на техническо обслужване, профилактика и презареждане на 

пожарогасители, находящи се в ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас, складова база 

Българово и петролна база Сливен към ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас 

 

№.................................... 

 

 

Днес, …………......…… 2016 г. в гр. Бургас, 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, чрез ТEРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ 

“ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ”, гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 9, ЕИК 

8319136610021, № по ДДС BG 831913661, представлявана от Виолета Георгиева - 

Директор, съгл. пълномощно изх. № 3625/29.06.2015 г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, 

наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и 

 

…………………………….., с ЕИК: ……………, ИН по ЗДДС: ………………, със 

седалище и адрес на управление: …………………………………….., с адрес за 

кореспонденция: ……………………………………….., тел. ……………………; факс: 

……………………, e-mail: ………………………….,  представлявано от 

……………………………….….. – …………………, наричано по-долу за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и чл. 72 от Вътрешни правила за 

възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси 

и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.2014 г. на Председателя на 

ДА ДРВВЗ и Заповед № РД-09-21/16.02.2016 г. на Директора на ТД „Държавен резерв” гр. 

Бургас, се сключи настоящият договор с предмет: „Извършване на техническо 

обслужване, профилактика и презареждане на пожарогасители, находящи се в ТД 

„Държавен резерв“ гр. Бургас, складова база Българово и петролна база Сливен към 

ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас“. 

mailto:rvc.servis@abv.bg
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I . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

срещу възнаграждение и при условията на настоящия договор, техническо обслужване, 

профилактика и презареждане на пожарогасители, находящи се в СБ Българово и ПБ 

Сливен на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас, съгласно техническа спецификация, и 

съгласно ценово и техническо предложение към оферта вх. № ……………………. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от настоящия договор. Посочените в 

ценовото и техническото предложение условия и цени са окончателни и обвързващи за 

страните по договора. 

(2) Извършването на техническото обслужване, профилактиката и презареждането 

на пожарогасителите следва да се извърши на място в съответните складови бази в гр. 

Българово и гр. Сливен, и в ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас, по местонахождението им 

както следва:  

- ТД „Държавен резерв“, гр. Бургас, ул. ул. „Александровска“ № 9, ет. 3; 

- Складова база Българово, град Българово; 

- Петролна база Сливен - гр. Сливен, ул. „Бургаско шосе“ № 20; 

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

дни и в рамките на установеното работно време, съответно: СБ Българово - от 08.00 ч. до 

16.30 ч. /без събота и неделя/; ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас и ПБ Сливен - от 09.00 ч. 

до 17.30 ч. /без събота и неделя/. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави списък на лицата, които ще 

извършват възложената работа и ще имат достъп до обектите за извършване на дейностите 

по договора, както и на използваните за целта превозни средства и техните 

регистрационни номера. 

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни заявената услуга в договорения 

срок, при спазване на изискванията, заложени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

публичната покана; 

(2) във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка 

относно качественото изпълнение на договора, без с това да пречи на оперативната 

дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(3) да получава информация за хода на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

поискване; 

(4) да приеме окончателното изпълнение на услугата; 

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
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(1) при поискване да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата 

информация, свързана с изпълнението на предмета на договора; 

(2) да осигурява достъп на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

местонахождението на пожарогасителите, при спазване на установения за тях контролно-

пропускателен режим, и да осгурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими условия за 

извършване на дейностите по договора. 

(3) да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка настъпила повреда в 

пожарогасителите, предмет на договора. 

(4) да упражнява постоянен контрол по съхранението и годността на 

пожарогасителите; 

(5) да приема, утвърждава и заплаща своевременно изпълнението на услугите по 

договора, съгласно заложените в него условия и в посочените срокове;  

(6) да не допуска необучени лица да работят с пожарогасителите, предмет на 

договора. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

(1) да извърши техническото обслужване и презареждане на описаните в чл. 1, раздел I 

от договора пожарогасители, при спазване на действащото в страната законодателство, 

свързано с предмета на поръчката, в т.ч. на изискванията на СД ISO/TS 11602-2:2015, 

Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите и Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за 

осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или 

поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната 

безопасност, от търговци и контрола върху тях. 

(2) да следи за изтичането на крайния нормативно определен срок за извършване на 

обслужване на всеки един пожарогасител, и да извършва последващото му обслужване в 

рамките на 3 работни дни след изтичането му. 

(3) да извърши услугата качествено и в срок; 

(4) да информира и инструктира при необходимост обслужващия персонал; 

(5) при констатиране на повреда да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(6) да постави стикери, гарантиращи изправността и годността на всички проверени и 

технически обслужени пожарогасители, и да издаде Протокол по образец съгласно 

Приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 от Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и 

условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти 

и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната 

безопасност от търговци и контрола върху тях. Издаването на протокола е условие за 

извършване на плащане по договора. 

(7) да организира и прилага всички необходими мероприятия по здравословни и 

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

http://www.bds-bg.org/standard/?national_standard_id=100066
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дейността по настоящия договор на територията на складова база Българово, петролна база 

Сливен и ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас, съгласно действащата нормативна уредба. 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договореното 

възнаграждение според реално извършените услуги. 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за организацията и прилагането на всички 

необходими мероприятия по здравословни и безопасни условия на труда и пожарна и 

аварийна безопасност на територията на СБ Българово към ТД „Държавен резерв” гр. 

Бургас при извършването на дейността по настоящия договор, съгласно действащата 

нормативна уредба. 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

оригинален екземпляр от договор/договори за подизпълнение, в случай че ще ползва 

такива, при подписването на настоящия договор. 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е платил на 

подизпълнителя/подизпълнителите за извършените от тях работи, които са приети от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

 

VI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

извършените услуги по настоящия договор по цени, посочени в представеното от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценово предложение към оферта вх. № ……………………., 

представляващо неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 9. (1) Плащането на дължимите суми по договора ще се извършва след 

извършване на услугата, с банков превод до 10 /десет/ работни дни след представяне на 

оригинална фактура по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, а именно: 

Банка ……………………………………; 

ЦУ или банков клон: …………………..; 

BIC: ……………………….…………….; 

IBAN: …………………………………..; 

Титуляр на сметката: ………………….; 

(2) Всички транспортни и други необходими разходи по изпълнение на услугите, 

предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. СРОК НА ДОГОВОРА: 

 

Чл.10. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила от 

датата на неговото подписване. 
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VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ОТГОВОРНОСТ: 

 

Чл. 11. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. С изпълнение на всички задължения на страните по него; 

2. С изтичане на срока на неговото действие. 

(2) Договорът се прекратява преди изтичане на срока на неговото действие в 

следните случаи: 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

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

задълженията по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с писмено 

предизвестие. 

  3. договорът се счита за едностранно прекратен и при недостиг на бюджетни 

средства по утвърдения лимит на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено уведомление от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 12. 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. 

Чл. 13. При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка в размер на 0,5% /нула цяло и пет на сто/ на ден върху стойността на договора, 

считано от деня на забавата, но не повече от 5% /пет на сто/ от стойността на договора. 

Чл. 14. 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. 15. 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. 16. 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. 

 

VIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

 

Чл. 17. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията по настоящия договор без писмено съгласие на другата страна. 

Чл. 18. Страните по този договор ще решават спорове, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора, 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. 19. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България.  



 6 

Чл.  20. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и 

регистрирането му в деловодната система на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас. 

Чл. 21. Страните по договора подписват двустранно споразумение по чл. 18 от 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

Чл. 22.  Изменение на договора се допуска само по изключение, в изрично 

предвидените в ЗОП случаи. 

Чл. 23.  Всички въпроси, свързани с тълкуването и изпълнението на клаузите по 

договора ще се решават  чрез преговори, на основата на взаимно разбирателство и интерес, 

а при непостигане на съгласие ще се решават по съдебен ред, съгласно разпоредбите на 

действащото законодателство. 

Чл. 24.  Неразделна част от настоящия договор са: 

- Техническа спецификация, техническо предложение и ценово предложение 

към подадената оферта вх. № ……………………. от ……………………………….. -  

ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящия договор; 

- Споразумение по чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд.  

Чл. 25.  При подписването на договора се представиха следните документи, 

необходими за неговото сключване, съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, а именно: 

-  документи, издадени от съответните компетентни органи, за удостоверяване 

липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 от ЗОП – в оригинал или заверени копия; 

- декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

 

ВАЖНО! Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил в офертата си за участие в 

обществената поръчка, че няма да ползва подизпълнители, клаузите от проекта на 

договор, отнасящи се за тях, се премахват от окончателния договор, тъй като са 

неприложими. 

 

 

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра 

- един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 Директор: ..........................................  Управител: .................................... 

 /Виолета Георгиева/    /……………………/                                                 

 

Началник-отдел ФДАПО:....................  

                     /Стелиана Грозданчева/ 


