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Д О Г О В О Р 

№ УД-04-2 / 27.01.2015 г. 

Днес 27.01.2015 година между  

Министерство на отбраната на Република България, гр. София 1092, ул. 

„Дякон Игнатий” № 3, ЕИК 000695324, представлявано от Директора на дирекция 

„Инвестиции в отбраната“ Венислав Любенов Цанов на основание Заповед № ОХ-

568/11.08.2014г. на Министъра на отбраната, наричано за краткост „Възложител” от 

една страна 

и 

„ЗЕФИР Климатични системи“ ЕООД с адресна регистрация: гр. София 1360, 

ж.к. „Люлин“-1, ул. 722, № 2, ет.1, ЕИК: 121464567, Обслужваща банка „УниКредит 

Булбанк“ АД, IBAN: BG35 UNCR 7630 1009 4498 01 BIC: UNCRBGSF, 

представлявана от Управителя Николай Иванов Цветков, наричана за краткост 

„Изпълнител” от друга страна, се сключи настоящият договор за следното: 

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:  

1.1. Поддръжка и обслужване на климатични и вентилационни инсталации 

на Военен команден център, включваща следните дейности: 

1.1.1. Първоначална диагностика и ремонт на неизправните съоръжения; 

1.1.2. Периодични технически прегледи и обслужване, включващи: 

1.1.2.1. Отстраняване на възникнали текущи повреди и подмяна на 

дефектирали части и детайли; 

1.1.2.2. Настройка на системите след ремонт или подмяна на дефектирали 

части; 

1.1.2.3. Технически консултации на персонала, с оглед правилната 

експлоатация на системите и инсталациите. 

 

2. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

Общата стойност за изпълнение на договора е до 24 083,33 (двадесет и четири 

хиляди осемдесет и три и 0,33) лева без ДДС, а с включен 20% ДДС е до 28 900,00 

(двадесет и осем хиляди и деветстотин) лева. 

Тези стойности включват всички разходи по изпълнението, вкл. доставка на 
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резервни части за нуждите на ремонта. 

2.1. Възложителят ще заплаща чрез банков превод по сметка на Изпълнителя 

в български левове, с включено ДДС както следва: 

2.1.1. Обща цена на първоначалната диагностика и ремонт на инсталациите по 

т.1.1.1, включва: 

2.1.1.1. Цена на труд – 530,00 лв. без ДДС, или 636,00 лв. с ДДС; 

2.1.1.2. Цена на резервните части и модули, възли и консумативи, вложени за 

ремонт. 

2.1.2. Обща цена на един периодичен технически преглед и обслужване на 

климатични и вентилационни инсталации на Военен команден център по т.1.1.2., 

включва: 

2.1.2.1. Цена на труд – 530,00 лв. без ДДС, или 636,00 лв. с ДДС; 

2.1.2.2. Цена на резервните части и модули, възли и консумативи, вложени за 

ремонт. 

2.1.3. Обща цена за отстраняване на възникналите текущи повреди по заявка 

от страна на Възложителя, включва: 

2.1.3.1. Цената на резервните части и модули, възли и консумативи, вложени 

за ремонт. 

2.2. Плащанията по Договора не могат да надвишават планираните 

финансови средства за съответната година. 

 

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1. Плащането по т.2. се извършва след представяне на следните 

документи: 

3.1.1. Фактура, подписана от представител на Потребителя; 

3.1.2. Приемо-предавателен протокол за приемане на извършените дейности, 

подписан от представител на Изпълнителя и представител на Потребителя; 

3.1.3. Приемо-предавателен протокол за вложените резервни части (при 

необходимост); 

3.1.4. Протокол за оценка на предложение на Изпълнителя за влагане на 

резервните части и модули, възли и консумативи, необходими за извършване на 

ремонт (при необходимост). 

3.1.5. Копие на заявка от страна на Възложителя /само за т.2.1.3./ 

3.2. Срок за плащане - до 30 дни след представяне на документите на адрес: 

гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.5, Министерство на отбраната, дирекция 

„Инвестиции в отбраната“. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

4.1. Първоначалната диагностика и ремонт включва: 

4.1.1. Технически преглед и диагностика на всички елементи на системите; 

4.1.2. Подмяна на дефектирали части и отстраняване на съществуващи 

недостатъци; 

4.1.3. Пуск и настройка на ремонтираните съоръжения. 

4.2. Периодичните технически прегледи и обслужване включват: 

4.2.1. Топло и студозахранване: 

- външен оглед на състоянието на съоръженията; 

- контрол за наличие на шум и вибрации над допустимото за конкретното 

съоръжение; 

- при необходимост дозареждане с хладилен агент на водоохлаждащия 

агрегат (термопомпата); 

- проверка на състоянието на лагерите на помпите; 

- проверка правилното функциониране на автоматиката. 

4.2.2. Климатични инсталации: 

- външен оглед на състоянието на съоръженията; 

- контрол за наличие на шум и вибрации над допустимото за конкретното 

съоръжение; 

- при необходимост дозареждане с хладилен агент на климатизаторите 

сплит система; 

- проверка и при необходимост смяна на въздушните филтри на камерите; 

- проверка и при необходимост смяна на въздушните филтри на 

вентилаторните климаконвектори и климатизаторите сплит система; 

- проверка на състоянието на лагерите на вентилаторите; 

- проверка и почистване на топлообменниците; 

- проверка на налягането на топлоносителя (студоносителя) към 

вентилаторните климаконвектори; 

- проверка обезвъздушаването на тръбната разводка към вентилаторните 

климаконвектори; 

- почистване на кондензните вани на вентилаторните климаконвектори. 

4.2.3. Вентилационни инсталации: 

- външен оглед на състоянието на съоръженията; 
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- контрол за наличие на шум и вибрации над допустимото за конкретното 

съоръжение; 

- проверка на състоянието на лагерите на вентилаторите; 

- проверка и почистване на топлообменниците. 

4.2.4. Отстраняване на възникнали текущи повреди и подмяна на дефектирали 

части и детайли. 

4.2.5. Настройка на системите след ремонт или подмяна на дефектирали части. 

4.2.6. Технически консултации на персонала, с оглед правилната експлоатация 

на климатичните и вентилационните инсталации. 

4.3. Отстраняване на възникнали текущи повреди по заявка от страна на 

Възложителя включва: 

4.3.1. Диагностициране на проблема. 

4.3.2. Отстраняване на констатирания проблем. 

4.4. Доставката на резервни части от Изпълнителя за нуждите на ремонта се 

извършва в следния ред: 

4.4.1. Изпълнителят представя предложение за необходимите резервни части 

за извършване на конкретния ремонт на Потребителя – Военен команден център. 

4.4.2. Комисия на Потребителя разглежда предложението и изготвя Протокол 

за оценка на предложението на Изпълнителя за влагане на резервните части и 

модули, възли и консумативи, необходими за извършване на ремонт. Протоколът се 

одобрява от Командващия на Съвместното командване на силите. 

5. СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ГАРАНЦИОННИ 

СРОКОВЕ 

5.1. Срокове за изпълнение: 

5.1.1. Срок на Договора – 36 месеца от датата на подписването му. 

5.1.2. Срок за извършване на Първоначална диагностика и ремонт на 

неизправните съоръжения – 1 (един) месец от датата на подписване на договора. 

5.1.3. Срок за извършване на периодичните технически прегледи и 

обслужване на климатичните и вентилационните инсталации  – 3 (три) месеца 

след извършване на първоначалната диагностика и ремонт или предишния 

технически преглед и обслужване. 

5.1.4. Срок за диагностициране на проблема, след известяване за наличие на 

такъв (получаване на заявка от страна на Възложителя) – 48 (четиридесет и осем) 

часа. 

5.1.5. Срок за отстраняване на констатирания проблем – до 10 (десет) дни от 

получаване на заявката от страна на Възложителя. 

5.2. Място на изпълнение – военно формирование 54770 – гр. София. 
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5.3. Гаранционен срок на ремонтираните технически устройства, агрегати, 

блокове и модули – не по-малък от 6 (шест) месеца от датата на приемо-

предавателния протокол по т.3.1.2. 

6. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 

6.1. Изпълнителят се задължава при подписване на Договора да представи 

безусловна банкова гаранция или парична гаранция за изпълнение в размер на 

318,00 лв. (триста и осемнадесет) - 5% от сумата на цените без ДДС за: 

Първоначалната диагностика и ремонт и на 11 (единадесет) Периодични технически 

прегледи и обслужване. 

6.2. Безусловната банкова гаранция за изпълнение е с валидност 30 дни след 

срока на Договора. 

6.3. Паричната гаранция се внася по сметка IBAN - BG96 BNBG 9661 3300 

1522 01 в Българска Народна Банка с титуляр – дирекция „Финанси” – МО. 

6.4. Възложителят може да усвои гаранцията за изпълнение частично или 

изцяло, при условие, че Изпълнителят не изпълни някое от задълженията си по този 

договор. 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

7.1. Задължения на Изпълнителя: 

7.1.1. До 5 работни дни след подписване на Договора да представи на 

Потребителя (Военен команден център) списъка по т.11.2.4. на хората и 

автомобилите, които ще посещават обекта във връзка с изпълнението на Договора, 

необходими за издаване на разрешение за влизане в обекта. 

7.1.2. Да изпълнява дейностите по предмета на Договора в съответствие с 

технологията на работа на високо качество и в срок. 

7.1.3. Да изготвя и предоставя на Възложителя детайлни предложения за 

алтернативна замяна на части, възли или модули, съвместими със съществуващите, 

ако техния ремонт или производство е станал невъзможен. 

7.1.4. Да обяви лице за управление на Договора, което ще взаимодейства с 

упълномощените представители на Възложителя. 

7.2. Права на Изпълнителя: 

7.2.1. Да прави констатации за неправилна експлоатация, в съответствие със 

заложеното в техническата документация. 

7.2.2. Да получи уговореното възнаграждение при условията и сроковете в 

настоящия Договор. 

7.2.3. Да получи гаранцията за изпълнение, която се освобождава в 

едномесечен срок след изтичане срока на Договора. 
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7.2.4. Изпълнителят има право на достъп до обекта на Възложителя, само във 

връзка с изпълнението на Договора и след предварително съгласуване с 

представителите на Възложителя. 

7.3. Задължения на Възложителя: 

7.3.1. Да определи представител за оперативно взаимодействие с Изпълнителя 

при изпълнение на договора. 

7.3.2. Да определи свои представители които да подписват документите по т.3. 

7.3.3. Да заплаща всички услуги, извършени от Изпълнителя, съгласно 

условията на договора. 

7.4. Права на Възложителя: 

7.4.1. Да уведомява Изпълнителя по всяко време за възникнали 

неизправности. 

7.4.2. Да прави рекламации за качеството на извършваните ремонти по реда на 

т.10.1. 

7.4.3. Да изисква от Изпълнителя отстраняването от дейностите по предмета 

на договора на всеки негов специалист, който според него извършва недопустими 

действия или проявява некомпетентност и небрежност при изпълнение на своите 

задължения. 

7.4.4. Да откаже плащане при несъответствие на договорените с извършените 

услуги и вложените резервни части, както и не представяне на необходимите 

документи по т.3. 

8. НЕУСТОЙКИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

8.1. В случай на забавяне за изпълнение на задълженията си, Изпълнителят 

дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% за всеки просрочен ден, но не 

повече от 5% от стойността на забавената услуга. 

8.2. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5% при лошо, частично или 

пълно неизпълнение върху стойността на лошо изпълнената и/или неизпълнената 

част. 

8.3. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да 

търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

8.4. В случай на забавено плащане от страна на Възложителя след 

уговорения срок, същият дължи неустойка в размер на 0,5% за всеки просрочен ден, 

но не повече от 5% от стойността за забавата. 

9. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

9.1. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на 

своите задължения по настоящия Договор, ако неизпълнението е възникнало като 
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пряко следствие на непреодолима сила: стихийни бедствия; военни действия; 

блокади; ембарго; земетресения и други обстоятелства с форсмажорен характер. 

9.2. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва в 10 дневен 

срок от настъпване на форсмажорното обстоятелство да уведоми писмено 

насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не може да се 

позовава на непреодолима сила. 

9.3. Срокът за изпълнение на неизпълненото задължение се удължава с 

времето на форсмажорното обстоятелство, освен ако страните не се договорят 

друго. 

9.4. Страна, която е в забава не може да се позовава на непреодолима сила. 

10. КАЧЕСТВО 

10.1. Ред за предявяване и уреждане на рекламации: 

10.1.1. В случай на откриване на недостатъци в качеството на извършените 

ремонти и/или доставки в рамките на гаранционния срок, от страна на Възложителя 

дирекция „Инвестиции в отбраната“ предявява рекламация към Изпълнителя и 

уточнява датата и мястото за извършване на анализ на причините, довели до нея. 

10.1.2. Изпълнителят е длъжен в указания срок (не по-късно от десет работни 

дни от получаване на уведомлението по т.10.1.1.) да определи и изпрати свои 

представители на указаното в уведомлението място, като предварително писмено 

информира дирекция „Инвестиции в отбраната“. 

10.1.3. Анализът по т.10.1.1. се извършва от комисия с участието на 

представители на двете страни. 

10.1.4. Резултатите от анализа се отразяват в Акт за рекламация, 

(Приложение № 2 към Договора). Актът се подписва от страна на Възложителя чрез 

представителите на съответните военни формирования и представители на 

Изпълнителя. 

10.1.5. В случай, че Изпълнителят не изпрати представител, Актът за 

рекламация се подписва без негово участие, като Изпълнителят не може да го 

оспорва впоследствие. 

10.1.6. Срокът за закриване на рекламацията се уточнява между 

представители на страните при подписване на Акта за рекламация. 

10.1.7. Срокът по т.10.1.6. не трябва да е по-дълъг от 30 (тридесет) дни от 

подписването на Акта за рекламация. 

10.1.8. Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители на 

двете страни на Акт за възстановяване, (Приложение № 3 към Договора). 

10.1.9. Изпълнителят е длъжен да положи грижа за бързото и правилно 

уреждане на рекламацията, като защитава интересите на Възложителя и го 

информира за хода на решаването й. 
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10.1.10. Разходите, свързани с възстановяването на рекламираните изделия са 

за сметка на Изпълнителя. 

11. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА 

КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, 

предоставена и/или разработена във връзка с изпълнение на договора са: 

11.1.1. От страна на Възложителя: 

11.1.1.1. Служителят по сигурността на информацията /ССИ/ в МО 

/директор на дирекция „Сигурност на информацията” – МО/ е лицето, което 

организира контрола по спазване на разпоредбите на Закона за защита на 

класифицираната информация /ЗЗКИ/ и актовете по неговото прилагане и 

консултира Изпълнителя по защитата на класифицираната информация. 

11.1.1.2. Длъжностните лица от военно формирование 54770 – гр. София, 

определени да: 

- осъществяват контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по 

неговото прилагане и консултират изпълнителя при изпълнението на договора; 

- да съпровождат изпълнението на договора от страна на военните 

формирования - потребител. 

11.1.2. От страна на Изпълнителя: 

11.1.2.1. Ръководителят и ССИ, които отговарят за прилагането на мерките 

за защита на класифицираната информация при изпълнение на Договора. Те оказват 

съдействие на ССИ на Възложителя при изпълнение на задълженията му по 

договора; 

11.1.2.2. Всички длъжностни лица, на които е възложено непосредственото 

изпълнение на договора. 

11.2. Задълженията на Изпълнителя по прилагане специфичните изисквания 

за защита на класифицираната информация по договора са: 

11.2.1. Да защитава предоставената и изготвената, във връзка с изпълнение 

на договора, класифицирана информация, съгласно изискванията на ЗЗКИ. 

11.2.2. Да използва класифицираната информация само за цели, свързани с 

предмета на договора. 

11.2.3. Да не размножава, прекласифицира, унищожава, предоставя на трета 

страна или удължава срока за защита на класифицираната информация, отнасяща се 

до изпълнението на договора, без писмено съгласие от служителя по сигурност на 

информацията на Възложителя. 

11.2.4. В срок от 5/пет/ работни дни след подписването на настоящия 

договор, да изпрати на Възложителя /на адрес: дирекция “Сигурност на 

информацията” – МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София/ списък на лицата, на които 

е възложено непосредственото изпълнение на договора. Списъкът да съдържа 

следната информация: Име, презиме фамилия; ЕГН; номер на разрешенията за 
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достъп до класифицирана информация /РДКИ/ и Задачите, които длъжностното 

лице изпълнява. 

11.2.5. При промяна на информацията от Списъка по т.11.2.4. незабавно да 

информира длъжностните лица по т.11.1.1. 

11.2.6. Четири месеца преди изтичане на срока на валидност на РДКИ на 

служителите по т.11.2.4. и удостоверението за сигурност /УС/, както и преди 

назначаването на нови и/или допълнителни лица от Списъка по т.11.2.4., да 

подготвя, комплектува и изпраща до Възложителя документи за проучване и 

издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация /РДКИ/ за тези 

лица. Документите за целите на проучването се изпращат на адрес: Дирекция 

„Сигурност на информацията“ – МО, ул. „Дякон Игнатий“ №3, София 1000. 

11.2.7. Длъжностните лица от Списъка по т.11.2.4. подписват декларация в 

свободен текст с която се задължават да защитават и да не разгласяват 

класифицирана информация, станала им известна във връзка с изпълнението на 

договора и задачата, която изпълняват и да носят отговорност при нерегламентиран 

достъп до нея. 

11.2.8. Да изпраща до Възложителя, заверени копия на подновените УС и/или 

РДКИ по т.11.2.6., както и на декларациите по т.11.2.7. 

11.2.9. В случай, че изпълнението на договора налага влизането във военни 

формирования и обекти обявени по чл. 162, ал. 1 от ППЗЗКИ, в срок от 20/двадесет/ 

работни дни след подписването на настоящия договор, да изпрати на Възложителя 

/на адрес: дирекция “Сигурност на информацията” – МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, 

София/ списък на лицата, на които ще се налага влизане в такива военни 

формирования и обекти. Списъкът да съдържа следната информация: Име, презиме, 

фамилия; ЕГН; длъжност; лична карта номер и година на издаване; номер, ниво и 

валидност на разрешението за достъп до класифицирана информация /РДКИ/; номер 

на формированието или обекта за допускане. 

11.2.10. При сключване на договори с подизпълнители да вписва в 

съответните раздели на договорите специфичните изисквания за защита на 

класифицираната информация и условията за прекратяване на договорите залегнали 

в този договор. След сключване на такива договори незабавно да уведомява 

Възложителя. 

11.2.11. Незабавно да уведомява ДАНС и ССИ по т.11.1.1. за всеки опит и 

съмнение за извършване или осъществяване на нерегламентиран достъп до 

класифицирана информация при изпълнение на задачите и дейностите по договора, 

както и за всяка промяна в условията и обстоятелствата, послужили за издаване на 

УС и РДКИ. 

11.2.12. Да осигури достъп на длъжностните лица на Възложителя, 

определени да осъществяват контрол по спазване специфичните изисквания за 

защитата на класифицираната информация, описани в клаузите от настоящия 

договор. 

11.2.13. До десет работни дни след приключване или прекратяване 

изпълнението на договора да върне на Възложителя цялата документация и/или 
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материали, съдържащи класифицирана информация, получена от Възложителя или 

създадена по време на преговорите, сключването или изпълнението на договора, 

освен ако Възложителят е дал съгласие за задържането й. 

11.3. Задължения на Възложителя по осъществяване на контрол по прилагане 

на специфичните изисквания за защита на класифицираната информация по 

договора от Изпълнителя и консултирането му: 

11.3.1. Чрез лицата по т.11.1.1. да осъществява контрол по прилагане на 

специфичните изисквания за защитата на класифицираната информация от 

Изпълнителя, залегнали в договора. 

11.3.2. Да поставя срок за отстраняване на пропуските в прилагането на 

специфичните изисквания за защита на класифицираната информация, а при 

неспазване на сроковете за отстраняването им, да предприема действия за 

едностранно прекратяване на договора. 

11.3.3. Да предприема действия за прекратяване на договора, ако 

неизпълнението на специфичните изисквания за защита на класифицираната 

информация е довело до нерегламентиран достъп до класифицирана информация. 

11.3.4. Да прекратява договора в случай, че е отнето издаденото 

удостоверение за сигурност на Изпълнителя. 

11.3.5. Да консултира Изпълнителя при изпълнение на договора, по 

отношение защитата на класифицираната информация. 

11.4. Етапите на изпълнение на Договора за които се изисква ниво за 

сигурност на класифицирана информация „Поверително“ са съгласно Приложение 4 

към Договора. 

12. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

12.1. Договорът се прекратява: 

12.1.1. По взаимно съгласие; 

12.1.2. Едностранно с писмено предизвестие от изправната до неизправната 

страна, отправено в едномесечен срок; 

12.1.3. При условията на чл.43, ал.4 от Закона за обществени поръчки; 

12.1.4. При обективна невиновна невъзможност за изпълнение на Договора 

(непреодолима сила при условията на Договора). 

12.1.5. При прекратяване на юридическото лице на изпълнителя без 

правоприемство. 

12.1.6. При отнемане от ДАНС на издаденото Удостоверение за сигурност на 

Изпълнителя - от датата на отнемането. 

12.1.7. При неизпълнение на правилата и мерките за сигурност по защита на 

класифицираната информация от страна на Изпълнителя. 
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12.1.8. Договорът се прекратява от Възложителя  без предизвестие – с 

уведомление, отправено до Изпълнителя, когато се установи, че Изпълнителят е 

дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим 

или е лице, което е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. В този случай Възложителят не дължи нито 

връщане на гаранцията за изпълнение, нито заплащане на цената по т.2 от договора, 

а получените от Изпълнителя плащания подлежат на незабавно възстановяване 

заедно със законната лихва. 

13. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

13.1. Всички уведомления по изпълнение на настоящия договор са в писмена 

форма с времева регистрация се предават на следните адреси: 

13.1.1. За Изпълнителя: 

 гр. София 1360, ж.к. „Люлин-1”, ул. „722”, № 2, ет. 1. 

 тел: (02) 925 22 66 

 факс: (02) 925 22 88 

13.1.2. За Възложителя: 

 гр. София  1092, ул. „Дякон Игнатий” №3, дирекция „Инвестиции в 

отбраната” 

 тел.:  (02) 922 06 66;    (02) 922 06 60. 

 факс: (02) 951 51 69 

13.2. Всяка страна може да промени адреса си, като уведоми другата Страна 

по начина посочен по-горе. 

14. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ЗА ОПЕРАТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

14.1. От страна на Изпълнителя: 

инж. Атанас Мавров – Ръководител „Сервиз” 

тел: 02 925 22 66,      GSM: 0886 89 90 49 

14.2. От страна на Възложителя: 

м-р Самуил Атанасов Тихаров 

тел: 02 9223916,     GSM: 0887306166 

14.3. Всяка Страна може да променя лицата за контакт за оперативно 

взаимодействие по изпълнението на договора, като уведоми писмено другата 

Страна. 
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15. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

15.1. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 

страни. 

15.2. До 15 дни от подписването на настоящия Договор Потребителят 

определя представители на Възложителя, които да подписват документите по т.3 на 

настоящия Договор от страна на Възложителя. 

15.3. Всички допълнения, изменения и приложения към настоящия договор са 

действителни и се явяват негова неразделна част, ако са в писмена форма и 

надлежно подписани от двете страни. За неуредените въпроси се прилагат 

разпоредбите на българското законодателство. 

15.4. Правата и задълженията по договора не може да се прехвърлят на трето 

лице. 

15.5. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра – по един за всяка от страните. 
 

Приложения:  

1. Състав на системите и инсталациите обект на поддръжка. 

2. Образец на Акт за рекламация. 

3. Образец на Акт за възстановяване. 

4. Копие на Схема за класификация на етапите за сключване и изпълнение 

на Договора. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА“: 

            /п/               ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„ФИНАНСИ” – МО: 

            /п/                 ТОДОР ГЕЛЕВ 

УПРАВИТЕЛ НА „ЗЕФИР 

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” ЕООД: 

      /п/               НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ 

  


