ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
/НЕ СЕ ПОПЪЛВА И НЕ СЕ ПРИЛАГА/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..............................................., гр. ........................
обособена позиция № …….
ДОГОВОР ЗА ОХРАНА
№ ______/___.___.2015 г.
Днес ___.___.2018 г. между:
1. МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, със седалище и адрес: гр. София – 1092, ул.
„Дякон Игнатий” № 3, БУЛСТАТ 000695324, ИН по ДДС: BG 000695324, представлявано от
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ – министър на отбраната на Република България и
директора на дирекция „Финанси“ – ТОДОР МЕТОДИЕВ ГЕЛЕВ – наричано по-долу –
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2. ........................................................................................., със седалище и адрес на управление гр.
......................., общ. ........................, ул. ..................................., вписано в търговския регистър при
...................................., по фирмено дело №................/200.. г., БУЛСТАТ ................................, ИН по
ДДС:
BG
–
.........................................,
представлявано
от
управителя
.............................................................................................., определено за изпълнител с решение №
……………… на министъра на отбраната след проведена открита процедура за възлагане на
обществена поръчка № ……………. в Регистъра на обществените поръчки с предмет „Охрана на
имоти в управление на Министерството на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/”
– наричано по-долу – ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предоставя, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор охранителна услуга, включваща охрана на
имоти в управление на Министерството на отбраната със сигнално-охранителна техника /СОТ/”,
доставена от Изпълнителя, наричани за краткост „Услугата“.
Чл. 2. Услугата се осъществява чрез посочените по-долу технически съоръжения и
обхваща следните имоти, включени в обособена позиция №……:
1. Имот, представляващ …………, намиращ се в гр. …………….., обл…………..;
Охрана на обекта чрез самостоятелен контролен панел и ………броя датчици.
2. Имот, представляващ …………, намиращ се в гр. …………….., обл…………..;
Охрана на обекта чрез самостоятелен контролен панел и ………броя датчици.
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Чл. 3. Предаването и приемането на недвижимия/те имот/и за охрана и намиращото се в
тях имущество се извършва с Предавателно-приемателен протокол-опис, подписан от
представители на страните и представляващ неразделна част от договора за охрана.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.4. Срокът за изпълнение на договора е 5 /пет/ години от датата на влизане на договора
в сила. Договорът влиза в сила от датата на подписване на протокола по чл. 3
Чл.5. Мястото на изпълнение на поръчката е по местонахождението на имотите.
ІII. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. (1) За предоставяне на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка,
Възложителят заплаща на Изпълнителя обща цена за изпълнение на поръчката за целия срок на
договора в размер на ............... (..........) лева /посочва се цената с цифри и словом се в
съответствие с Ценовото предложение на Изпълнителя/ без ДДС или ............... (..........) / с цифри
и словом/ лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя.
Обща месечна цена за охрана за изпълнение на поръчката за обособената позиция
……………………/…………..с думи/ лева без ДДС, съответно ……………………/………….. с думи/ лева
с ДДС, включваща:
- Месечна цена за имот ……………, намиращ се в………., обл……..………………… в
размер на ............... (..........) лева /посочва се цената с цифри и без ДДС или ............... (..........) / с
цифри и словом/ лева с ДДС.
Месечна цена за имот ……………, намиращ се в………., обл……..………………… в
размер на (..........) лева /посочва се цената с цифри и без ДДС или ............... (..........) / с цифри и
словом/ лева с ДДС.

/добавят се толкова редове, колкото са имотите в обособената позиция/
Месечната цена представлява 1/60 от общата цена.
(2) В цената по ал. 1 се включва: общата стойност на всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
за изпълнение на задълженията му по договора, в т.ч. монтиране на сигнално-охранителна
техника, тестване и въвеждане в експлоатация на монтираната техника, стойност на ежедневната
24-часова охрана на обектите чрез сигнално-охранителна техника, стойността на профилактиката
на сигнално-охранителната техника и стойност на техническата поддръжка на сигналноохранителната техника.
Чл. 7. Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора,
като включва всички разходи за изпълнението на поръчката.
Чл. 8. (1) Плащането се извършва на база на представена данъчна фактура от страна на
Изпълнителя и месечен констативен протокол за качеството на предоставената услуга,
подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Фактурата се представя
на Възложителя до 5-то число на месеца, следващ този за който се отнася плащането.
(2) Възложителят заплаща на Изпълнителя месечно възнаграждение за охрана на обектите
в срок до 30 дни от датата на получаване на фактурата по ал. 1.
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ежемесечно заплаща месечна цена за охрана на имотите,
на които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реално е предоставял услугите, предмет на договора за времето,
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за което се отнася плащането. Сумите по чл. 6 от този раздел се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
по банков път, в лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БАНКА: ............................................
IBAN: ...............................................
BIC: .................................................
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на
промяна на банковата сметка в 3-дневен срок от промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената в чл. 6 (1) от
договора месечна цена за охрана на имота/ите, при условията и сроковете, определени в договора.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да запази монтираната в обекта/обектите СОТ и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
констатиране на неизправност на СОТ в обекта/обектите, както и да осигури видимост на
датчиците обема на охранявания/охраняваните обект/обекти.
2. Да включва и изключва обекта/обектите от охранителната система по установения о
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ начин
3. Да осигурява възможност за периодично инспектиране на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
в присъствието на упълномощен за целта негов представител.
4. Да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна на упълномощения представител,
също при прекъсване на електрозахранването, ако му е известно, както и 10 / десет/ дни преди
започване на ремонт в обекта.
5. Да осигури възможност за достъп до охранявания обект по всяко време на денонощието
за отстраняване на технически неизправности и проверки, в случай на нарушаване целостта на
обекта.
6. Да информира по подходящ начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички съществени промени в
обстановката на охраняваните обекти, имащи отношение към сигурността им.
7. Да информира писмено всички свои служители и работници за правилата на
охранителния режим в обектите и да изисква от тях стриктното им спазване;
8. Да уведоми своевременно изпълнителя при всяка промяна, свързана с режима на охрана;
9. Да определи и съобщи имената, адреса и телефона на най-малко един свой представител,
който да бъде на разположение на изпълнителя в случай на необходимост.
10. В случай, че върху обекта/обектите е извършено противоправно посегателство, да не
влиза до пристигане на мобилен оперативен екип на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с цел запазване на
местопроизшествието. В случай, че произшествието е констатирано от него ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
се задължава да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и дежурните в МВР и служба „Военна
полиция“.
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности
съгласно настоящия договор за обществената поръчка.
2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно начина
на изпълнение на съответните дейности, стадии на изпълнение, технически параметри на
оборудването и др. без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.
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3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на
Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен с настоящия
договор.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да извършва посочените в раздел І дейности, със свои технически средства, като
качеството на услугата да отговаря на професионалните изисквания за този вид дейност.
Фактическото поемане на охраната на обектите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се доказва с
двустранен протокол, подписан между двете страни.
2. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отнемане на Лиценза за извършване на
частна охранителна дейност. Уведомяване трябва да се направи и в случай на промяна в правния
статус на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при всички други обстоятелства, които могат да засегнат
изпълнението на този договор.
3. Да пази в тайна и не прави достояние на трети лица каквито и да е факти и сведения,
свързани с конфигурацията на охранявания обект, охраняваните в него стокови и материални
ценности, а също на обстоятелства и данни относно имущественото състояние на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Да поеме и включи под охрана обектите, посочени в раздел І от Договора, охранявани
чрез СОТ, в срок до 24 часа, считано от датата на подписването на приемо-предавателните
протоколи за съответния имот.
5. Да осигури непрекъснато денонощно наблюдение на охранявания/те обeкт/ти
посредством денонощен дежурен център, който извършва наблюдение и регистрация на сигнали,
получени от монтираната сигнално-охранителна техника.
6. Да реагира на получен алармен сигнал от обектите на Възложителя незабавно, при което
времето до пристигане на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обекта, включително и при сигнал за
възникнала повреда на ТСС е не повече от 5 /пет/ минути и да противодейства с човешки ресурси,
с цел да предотврати евентуални нарушения и нанасяне вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .
6.1. Времето за реагиране се доказва от снети GPS координати на МПС и компютърна
справка.
6.2. Астрономическо време за охрана - 24 часа реакция за оперативен бутон и охрана за
времето от включване на ТСС под охрана до изключване на ТСС.
6.3. За момент на получаване на алармен сигнал се счита този, който е отразен в
операторната система за охрана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. Да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички щети по охранявания обект, причинени
вследствие на виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8. Да предостави при поискване от Възложителя, информация относно времето за реакция
на специализираните патрули при сигнал за нарушение в негов обект, както и за времето за
включване/изключване на СОТ в обекта/обектите.
9. Да предостави поискана от Възложителя разпечатка за проверка на регистрираните
сигнали от обекта през текущия месец.
10. Да уведоми незабавно Възложителя, както и органите на МВР и Военна полиция, в
случай на проникване или нарушаване целостта на обекта.
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11. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на
задълженията му по настоящия договор.

12. Да осъществява контрол върху лицата, чрез които извършва възложената му по
настоящия договор работа, както и уведомява Възложителя при възникване на инцидент, трудова
злополука или рискова ситуация, в т.ч. риск от забава или неизпълнение на договора.
Служителите в екипа на Изпълнителя следва да отговарят на изискванията и изпълняват
задълженията си при стриктно спазване на ЗЧОД и изискванията посочени в този Договор, както
и всички нормативни актове, касаещи предмета на поръчката.
13. Да спазва всички технически, технологични и противопожарни правила и правилата за
безопасност и охрана на труда при извършване на договорените работи.
14. Да съгласува с Възложителя всяка персонална промяна в екипа.
При поискване от Възложителя, Изпълнителят следва да е в състояние да замени
определени служители от персонала, с които изпълнява поръчката.
15. Да извършва периодично профилактика и да поддържа в техническа изправност,
монтираните в обекта/обектите охранителни съоръжения.
Чл. 14. Изпълнителят не носи отговорност при следните случаи:
1. Когато е предизвикан пожар от външни фактори;
2. Когато външното захранване е прекъснато за повече от 12 часа;
3. Когато алармен сигнал е постъпил вследствие на отворени врати и прозорци или в
резултат на виновни действия на служители на Възложителя;
4. Когато охранителната система в обекта не е била включена от представителя на
Възложителя;
5. Когато групата за реагиране по сигнала е доведена до невъзможност да изпълни
задълженията си по договора, в следствие на непреодолима сила.
При кризисни ситуации - пожар, наводнение или друго бедствие или авария
Изпълнителят уведомява едновременно и определено от Възложителя лице по договора и
съответните компетентни органи - полиция, пожарна и т.н.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор и при условие че е изпълнил добросъвестно всички условия в него.
2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по
договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на
договора.
3. Да прави необходимите изменения, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в монтираната
СОТ, с цел увеличаване надеждността на охраната.
4. Да осъществява контрол върху охраната по всяко време, по начин и със средства, които
по негова преценка са необходими и достатъчни за изпълнение на поетите с договора задължения.
Чл. 16. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на
Възложителя в 3-дневен срок от сключването.
1. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят изпраща копие на
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договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
2. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение.
3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.
4. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени
едновременно следните условия:
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще
изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
5. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.18.4.
6. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,
Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17.(1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
представя парична сума, банкова гаранция или застраховка в размер на …….лева, представляваща
3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Паричната сума да е внесена по
банковата сметка на Министерство на отбраната: Българска Народна Банка - Централно
управление, пл. Княз Александър Първи" № 1 по набирателната сметка на дирекция "Финанси"МО - IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBGBGSD;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
(3) Гаранцията за изпълнение е със срок, не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни, след
приключване на изпълнението на задълженията по договора.
(4) Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои дължимата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка от
гаранцията за изпълнение в случай на забавено, частично, пълно неизпълнение или некачествено
изпълнение на задължения по договора.
(6) При евентуална забава в изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
удължава гаранцията със срок, не по-малък от 30 /тридесет/ календарни дни след приключване на
изпълнението на задълженията по договора.
(7) Върху посочената гаранция, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
(8) Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата следва да
е безусловна и неотменяема, сумата по която е платима при първо поискване. Всички банкови
разходи за издаване и авизиране на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (което
е приложимо)
(9) Когато гаранцията за изпълнение е под формата на застрахователна полица,
изискванията са съгласно Приложение № 3 към настоящия договор.
VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 18. (1) По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на
непредвидени обстоятелства, се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон;
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(2) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите
задължения по този Договор, ако неизпълнението е възникнало вследствие непреодолима сила;
(3) За непреодолима сила се приема всяко обстоятелство, възникнало след сключването на
този Договор, което е извън разумния контрол на Страните и не е могло да се предвиди и
предотврати, или ако е било предвидимо, не е било предотвратено;
(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е в следствие на не положена грижа от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено;
(5) За възникване и преустановяването на непреодолимата сила, Страната, която се
позовава на нея е длъжна писмено да уведоми насрещната Страна в срок от 10 /десет/ работни дни
от възникването или преустановяването й;
(6) Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено, с акт, изходящ от
компетентен държавен или общински орган;
(7) Ако насрещната Страна не бъде уведомена в посочения срок за възникването на
непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена по предвидения начин, Страната не може да се
позовава на непреодолима сила;
(8) При настъпване на непреодолима сила, неизправната Страна, която е била в забава, не
може да се позовава на форсмажорните обстоятелства.
ІХ. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ:
Чл. 19. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на
предоставяната услуга или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да
изпълни изцяло и качествено съответната услуга, без да дължи допълнително възнаграждение за
това. Наред с това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5% /пет процента/ от
стойността на месечната вноска, за всеки конкретен случай. В случай, че и повторното изпълнение
на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение
и да прекрати договора.
Чл. 20. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на договорните
задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20%/двадесет процента/ от
стойността на договора посочена в чл. 6, ал.1 от настоящия договор
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор
неустойка чрез усвояване на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 22. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 23. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл.3 от настоящия договор;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три)
работни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
6. частично или изцяло, след писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при отпадане
необходимостта от охрана на имот/и, предмет на договора, за съответния имот, за който е
отпаднала необходимостта.
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(2) Договорът може да бъде прекратен
1.по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация –
по искане на всяка от Страните.
3. от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ едностранно с 30( тридесет) дневно предизвестие, без дължими
неустойки и обезщетения. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения
между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
услуги във връзка с предмета на договора.
Чл. 24. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно
чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение
от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне
на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на
интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на услугите до 2 /два/ дни считано от
Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5(пет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на
поръчката посочени в Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации и
Техническо предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди,
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът
на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при
непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания;
и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, каквито
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, изготвени от него в
изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред услуги.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 28. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Чл. 29. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени
в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на
ЗОП.
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Чл. 30. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима,
това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от
повелителна правна норма, ако има такава.
Чл. 31. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс,
електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий" № 3
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за
контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от
настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита
за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на
съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се
задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в
съответния регистър.
Чл. 32. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени
на и ще се тълкуват съгласно действащото законодателство.
Чл. 33. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му
към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при
непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.
Чл. 34. Неразделна част от настоящия договор са:
Приложение № 1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Приложение № 2 - Ценово предложение
Приложение № 3 – Застрахователна полица
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, всеки със силата на
оригинал - един екземпляр за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един екземпляра за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
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ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“

ТОДОР ГЕЛЕВ
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