
ОБРАЗЕЦ № 6 
 

ПРОЕКТ 

 
ДОГОВОР  № 

 

  

Днес, ...............  2016 г., в гр. Варна между:  

 

 1.ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” -  гр. Варна, ул. София №28, 

ЕИК №:8319136610036, представлявана съгласно пълномощно с изх.№ 6500/17.11.2014г. от  

Огнян Иванов – Директор и Огнян Николов Димитров – Началник отдел ФДАПО, наричана по-

долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 

 и 

 2. .......................................... гр. ………………………………………………………, ЕИК № 

.............................., представлявано от управителя ……………………………., наричан за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга, 

 

на основание чл. 194 от ЗОП се сключи настоящия договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ 

 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга по 

техническо обслужване, ремонт, презареждане и хидростатично изпитване при необходимост на 

носими пожарогасители в административната сграда и складовите бази на ТД "Държавен резерв" 

- Варна, както следва: 

Зърнобаза Генерал Тошево: прахови 12кг. – 12 броя, 6кг. – 108 броя, 2кг. – 3 броя, СО2 5,6кг. - 44 

броя, водни 9л. - 108 броя, водопенни 9л - 15 броя; 

Зърнобаза Дончево: прахови 12кг. – 6 броя, 6кг. – 42 броя, 2 кг. - 2 броя, СО2 5,6кг. – 18 броя, 

1,4кг. – 1 брой, водни 9л. – 69 броя; 

Сектор Синдел: прахови 12 кг. – 6 броя, 6кг. - 57 броя, 2кг. – 11 броя, 1кг. - 2 броя, СО2 5,6кг. – 7 

броя, 3,5кг. – 6 броя, 1,4кг. – 1 брой, водни 9л. – 54 бр., водопенни 9л. - 2 броя; 

Складова база Силистра: прахови  6кг. – 17 броя, 2кг – 1 брой, СО2 5,6кг. – 29 броя, водни 9л. – 24 

броя, водопенни 9л. - 2 броя; 

Складова база Търговище: СО2 5,6кг. – 34 бр., прахови 12кг. - 15 броя, 6кг. - 70 броя, 1кг. - 1 

брой, водни 9л. - 60 броя, водопенни 9л. - 4 броя; 

Складова база Шумен: прахови 12кг. – 1 брой, 6кг. – 19 броя, 1кг. – 1 брой, СО2 5,6кг. – 8 броя, 

водни 9л. - 10 броя; 

Административна сграда гр.Варна: прахови 6кг. – 2 броя, СО2 5кг. – 8 броя, водни 9л. – 2 броя; 

Чл.2. Техническото обслужване, ремонт, презареждане и хидростатично изпитване при 

необходимост на носимите пожарогасители следва да се извършват  при спазване на 

разпоредбите на чл.21, ал.3 и ал.4 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите 

за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 

Чл.3. Техническото обслужване, ремонт, презареждане и хидростатично изпитване при 

необходимост на носимите пожарогасители ще се извършва съгласно график на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и проведе по места теоретично 

обучение за устройството и принципа на действие на противопожарните уреди и съоръжения и 

практическо занятие на личния състав за правилното боравене с уредите за пожарогасене при 

ликвидиране на запалвания и пожари. За проведения инструктаж да състави протокол, подписан 

от инструктираните и провелия инструктажа. 

Чл.5. Техническото обслужване включва всички изисквания, необходими за годността на 



пожарогасителите за работа с тях и се извършва на място в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

мобилната сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във възможно най-краткия срок. 

Чл.6. Всички транспортни и други разходи във връзка с изпълнението на поръчката, 

включително резервните части, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл.7. Плащането на уговореното възнаграждение ще се извърши чрез банков превод в 

срок до 15 /петнадесет/ работни дни след представяне на оригинална фактура с приложени 

двустранно подписани протоколи Приложение №9 към чл.31, ал.5 от Наредба № 8121з-531 от 

09.09.2014г. 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, и протокол за проведения 

инструктаж на личния състав, за всяка база поотделно, по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Обслужваща банка: 

IBAN: 

BIC: 

съгласно единичните и общи цени по следната ценова таблица: 

№ Наименование Мярка Количес

тво 

Единична 

цена [лв.] 

Обща 

цена [лв.] 

1. Проверка и сервизиране на 

пожарогасители един път годишно 

    

 Прахов пожарогасител от 1 кг. бр. 4   

 Прахов пожарогасител от 2 кг. бр. 17   

 Прахов пожарогасител от 6 кг. бр. 315   

 Прахов пожарогасител от 12 кг. бр. 40   

 Воден пожарогасител от 9 л. бр. 327   

 Водопенен пожарогасител от 9 л. бр. 23   

 Пожарогасител СО2 от 1,4 кг. бр. 2   

 Пожарогасител СО2 от 3,5 кг. бр. 6   

 Пожарогасител СО2 от 5,6 кг. бр. 148   

 Обща цена за цялостно изпълнение на договора:  

Всички цени са без ДДС. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да променя броя на пожарогасителите по 

време на договора при същите единични цени. 

Чл.9. Настоящият договор  е  за срок от една година, считано от датата на неговото 

сключване.  

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури правилната експлоатация на 

техниката, съгласно изискванията на производителя и препоръките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.11.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща уговореното възнаграждение. 

Чл.12. Да осигурява свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора 

на място в обектите. 

Чл.13.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 

му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

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

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

(3) 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. 

 



ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размера, 

по начина и в сроковете, упоменати в настоящия договор.  

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва техническото обслужване, ремонт, 

презареждане и хидростатично изпитване на описаните по-горе пожарогасители, собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър стопанин. 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от общата стойност на 

договора при неизпълнение на някое от задълженията си по него.  

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и 

да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

Чл.18. При подписването на договора се представя документ за внесена гаранция за 

изпълнение съгласно разпоредбата на раздел IV от договора. 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция в размер на 

…………… лева /………………………………………/, представляваща 5% (пет на сто) от 

стойността на договора без включен ДДС и която се представя при сключване на настоящия 

договор в парична сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в ЦКБ, клон Варна BG46CECB9790 33F2 
2208 00, BIC KOD:CECB BG SF. 

 (2) Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение може да бъде 

задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че първият не изпълни частично или изцяло 

задълженията си по договора за възлагане на обществена поръчка, както и когато прекъсне или 

забави изпълнението си.  

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от 

правото да търси обезщетения за претърпени вреди.  

(4) При липса на възражение по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията по ал. 1 в 12 /дванадесет/  месечен срок след приключване на 

настоящия  договор, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 

престояли при него и след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл. 20. (1) Настоящият договор се прекратява:  
1. С изтичането на срока на неговото действие;  

2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. Едностранно от всяка страна с едномесечно предизвестие, при виновно поведение на 

насрещната страна  и неизпълнение на задълженията по договора.    
(2) 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. 

(3) Договорът се счита за прекратен и при недостиг на бюджетни средства по утвърдения 

лимит на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предизвестие; 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.21. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато 

съобщенията са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва възможността 

за неточно възпроизвеждане на изявлението. 



Чл.22. 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.23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор на трета страна. 

Чл.24. Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по изключение 

при условията на чл.116 от ЗОП. 

  

 За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

гражданското законодателство на Република България. 

 

Неразделна част от договора са:  

1. Техническа спецификация;  

2. Ценово предложение;  

3. Техническо предложение;  

4. Двустранно споразумение, сключено по чл. 18 от ЗБУТ; 

             

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 подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

                                           

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

 

Директор ТД ДР Варна: ………………… Управител: ………………………… 
                                            (Огнян Иванов)                         (....................................) 
 

 

Началник отдел ФДАПО: ..................................  
(Огнян Димитров) 

 


