
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РАДКОВ КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Велико Търново 
ПРЕДМЕТ: „Противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на 
противопожарни уреди за нуждите на Община Велико Търново и нейни обекти. 
съгласно списък" 

Д О Г О В О Р 

На основание чл. 101 е, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

Днес W.y.Q. 2015 г. в град Велико Търново,между: 

1.0БЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", адрес: град 
Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана 
от инж. Даниел Панов - Кмет на Общината, от една сграна, 

и 
2. „РАДКОВ КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Велико Търново - наричан по-долу 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес гр.Велико Търново, ул, „Александър Бурмов" 
№ 1, тел.; 0898 733 444, ЕИК: 200908062 , представлявано от Станимир Стефанов 
Радков, с подизпълнител „ПОЖАРИ" ЕООД, :р.Горна Оряховица, ул, „Раховец" 
№12а, ЕИК:201416256, представлявано от Митко Борисов Георгиев , от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО; 

1.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛШТЕЛЯТ приема да извърши 
противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на 
противопожарни уреди за нуждите на Община Велико Търново и нейни обекти, 
съгласно списък и съгласно представената оферта, неразделна част от този договор. 

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши 
противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни 
уреди за нуждите и на други общински обекти или други възложени му дейности, по 
единични цени, посочени в офертата, неразделна част от договора. Дейности, 
неупоменати в офертата, ще бъдат остойностявани на база на вложеното време за 
изпълнението им при следната часова ставка: 25,00 /двадесет и пет / лв./ч.ч. 

1.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск и със 
свои ресурси, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

1.3. Договорът се сключва за срок от 1 година. Ако в рамките на този срок бъде 
достигнат прага по чл, 14, ал, 4, т.2 от ЗОП - 66000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева 
без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет, договорът се прекратява 
предсрочно. 
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П. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Чл.2(1) Възложителят е длъжен: 
1. да окаже мястото на обектите. 
2. да осигури нормален и безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

обектите. 
3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата документация и информация, 

необходима за комплексното обслужване. 
4. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената 

цена. 
5. да се съобразява с констатираните и предписани мероприятия от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в протокола от обследването за възстановяване на пожарната 
безопасност на обектите. 

6. да определи свой представител за контакт с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие на: 
1. несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от договора, от указанията на 

представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
2. нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваьтта дейност. 

Чл.З ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или негов представител, е длъжен да участва в приемането на 
извършените дейности, отразено в удостоверяващите протоколи, 

Чл.4(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. по всяко време да иска в определен от него срок отчетна информация за реализация 
на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на нормативните и 
технически изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, стига да не възпрепятства 
работата му. 
2. да дава мнения и препоръки относно дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3. да изисква компетентни консултации относно бъдещите си планове и проекти за 
ремонт, реконструкция и разширяване на общинските обекти, предмет на договора, при 
спазване на правилата за пожарна безопасност. 

Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
възнаграждение в срок до тридесет календарни дни след представяне на протокол 
за извършените дейности по цени, съгласно количествено-стойностна сметка и 
одобряване на фактурата. 
(2) Техническо обслужване, презареждане и изпитване на пожарогасители и снабдяване 
с допълнително оборудване при необходимост се извършва по време на 
противопожарно обследване на обектите като се заплаща по единични цени съгласно 
представената оферта. 
(3) Общата стойност на договора не трябва да надвишава сумата 66 000,00 
/шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС, заедно с други договори с аналогичен 
предмет. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при констатация на недостатъци, не приема работата за 
завършена, като поставя условие за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
определя срок за това. 
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III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл.6(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава стрихстно да се придържа към предмета на 
поръчката, както и да спазва всички изисквания в публичната покана и в действащото 
законодателство и да спазва указанията, давани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Да извършва 
дейности съгласно публичната покана и приложенията към нея, както и допълнително 
възложени му такива. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното му качествено, в срок и 
съгласно изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира качество и надеждност на услугите, 
извършвани от него. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение, при точно и 
пълно изпълнение на задълженията си по този договор. 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие 
за изпълнение на работата. 
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти,данни, 
обстоятелства и друга информация,свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор. 
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнението на поръчката да спазва изискванията 
на Наредба № 1з-2815 от 7.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и 
контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в 
обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност; 
Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар; Наредба № 1з-1919 от 21.07.2011 г. за реда за 
осъществяване на държавен противопожарен контрол; Наредба № РД-07-2 от 
16.12.2009 г. за условията и реда за провежда11ето на периодично обучение и 
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № 1з-2377 от 15.09.2011 "г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и 
цялото действащо в страната законодателство, свързано с предмета на поръчката. 

Чл.7(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва противопожарно обследване на 
общински обекти, като: 

1. Изготвя протокол с анализ за оценка на потенциалните 
рискове за възникване на пожар; 

2.Извършва категоризация на обекти с изготвяне на протокол и ламинирани 
табелки 

3.Проектира и отпечатва цветни схеми /в рамка/ във формат А 3 
4.Изготвя планове за евакуация във формат А4 
5.Изготвя планове за действие при пожар във формат А4 
6.Изготвя противопожарни инструкции /в рамка/ във формат А4 
7.Изготвя инструкция за котелно помещение /в рамка/ във формат А4 
8. Извършва проектиране, отпечатване и ламиниране на цветни схеми /за 

поставяне на вратите на отделните помещения/ 
8.Изготвя дневници по пожарна безопасност 
9. Изготвя протоколи за проиграване на евакуация 
10. Извършва проверка на отоплителни уреди и съоръжения и изготвя протокол 
11. Извършва проверка на срока на годност на противопожарните уреди 



„Противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни уреди за 
нуждите на Община Велико Търново и нейни обекти, съгласно списък" 

IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА: 

Чл.14 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме извършената работа, ако 
открие съществени недостатъци, които я правят негодна по предназначението й и да 
развали договора. При откриване на недостатъци след подписването на протокола, 
работата не се счита за приета. При разваляне ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 10 % от стойността па изплатеното до момента по договора, която се доказва 
с представените протоколи за извършените дейности. Неустойката се дължи в писмено 
определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 
(2) Ако при приемане на резултата от свършената работа се установят недостатъци, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
в нов срок, посочен в съставения протокол. 
(3) Ако при приемане на резултата от свършената работа са констатирани недостатъци, 
до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи дължимата сума. 
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12. Извършва инструктаж по пожарна безопасност, 

както и да извършва всички дейности съгласно представената от него оферта и 
изискваш;и се съгласно действащото в страната законодателство. 

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и 
в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да има валидно Разрешение от Главна дирекция 
"Пожарна безопасност и защита на населението" за осъществяване на дейността 
"Противопожарно обследване на обекти на територията на Република България" или 
валидно Разрешение от Областно управление "Пожарна безопасност и защита на 
населението" при ГДПБЗН - МВР за осъществяване на дейността "Противопожарно 
обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за 
осигуряване на пожарна безопасност в обекти" на територията на Великотърновска 
област. При изтичане на срока на разрешението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
поднови и представи препис от същото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ЧлЛО ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в три дневен срок, в 
случай, че му бъде отнето разрешението. 

Чл.11 В случай на неизпълнение на задължението по предходния член, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от 
стойността на изплатеното до момента по договора, стойността на което се доказва с 
представените протоколи за извършените дейности. 

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за претърпените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ щети, които са по изключително негова вина и са в причинна връзка с 
неизпълнението на задължения по този договор до размер,а обявен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен при постигнато писмено съгласие между страните за друг 
размер. 

Чл.13 При привличането на подизпълнители за извършване на отделни работи, за 
извършената от тях работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя. 
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V. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ: 

Чл.15 При неизпълнение на този договор изправната страна може да иска от 
неизправната обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското 
законодателство. 
Чл.16 При виновно некачествено извършване на услугата, освен задължението за 
отстраняване на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, дължи неустойка в размер на 10 % 
от стойността на изплатеното до момента по договора, стойността на което се доказва с 
представените протоколи за извършените дейности. 
Чл.17(1) В случаите, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата 
са съществени или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
отстраняване на недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора. 
(2) Във всички случаи на разваляне или прекратяване на договора по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от 
стойността на изплатеното до момента по договора, която се доказва с представените 
протоколи за извършените дейности. Неустойката се дължи в писмено определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 

Чл.18 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора: 
18.1 ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора. 
18.2 в случай, че бъде отнето разрешението за изпълнение на работата, предмет 

на договора. 
18.3 при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията по договора. 
18.4 ако извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова некачествено, че е 

невъзможно използването му по първоначално предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи заплащане на дължимите по договора неустойки в писмено определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 

Чл.19. Настоящият договор може да бъде прекратен: 
19.1 по взаимно съгласие на страните. 
19.2 с изтичане на срока на договора, съгласно чл. 1, т.1.3. от същия. 
19.3 едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
Чл.20 Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза 
или на договора като цяло. 
Чл.21 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор, или 
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността,тълкуването,прекратяването,изпълнението или неизпълнението 
му,както и за всички въпроси,неуредени в този договор се прилага българското 
гражданско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред 
компетентния съд. 
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(4) Задържане на дължимата сума при условията на ал.З нс с забава и не влече нейните 
последици. 
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нуждите на Община Велико Търново и нейни обекти, съгласно списък" 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ 
/Кмет на Община Велико Щ^^оМ^ 

Даниела Данчев^ 
Началник отдел'^Ьюджет"^ 

Съгласували: 
Десислава Йонкова 
Директор дирекция „и.щът^" 

Надя Петрова 
Директор дирекция 0^@Р 

Розалия Стефанова 

Директор на дирекция „А-дминистратрвн(? обслужване" 

инж. Динко Кечев 
Директор на дирекция СУТ в'0б;1],ина Велико Търново 
Пенка ИгнатовЕ 
Директор на дирекция OlvtflC 

Росица Димитрова 
Директор дирекция СДЗ 

Нелина Църова \ 
Директор на дирекция „Култура и туризъм" 

Благовеста Факирова - Гл. специалист в дирекция ^ Д З 

Румен Петров - Директор на Младел^ки дом 

Таня Димитрова - Директор на ДКС ,3асил Левски^ рз^счетоводител на ДКС , 3 - Левски" 

Георги Георгиев - Директор на ОП ,Торско Of о п а н с т ! ^ сч^оводител на ОП „Горско стопанство" 

Петко Павлов - ОП „Спортни имоти, и прояв^!' 

Илиян Недев - ОП „Реклама - Велико Търнбво" 

f^'^CageJirio радио 

Павлинка Калбанова 
"•̂  Гл.счетоводител дирекция ОМДС 

Анка Ганева 

За Гл. счетоводител ЦСУ 

Елена Стоянова 
Гл. счетоводител дирекция .JCyjixypa и гуриг^ь^ 

Гл. счетоводител на Младежки дом 

Севдалина Вълковска -
- Велико Търново" 

Инж. Паша Илиева - Директор на ОП „ЗеЛени системи" 

Йорданка Колева - Кмет на селд Pecej 

Николай Микаловски - Кмет на село иамоводене 

Димитър Събев - Кмет на гр.Килифарей^ 

Димитър Димитров - Кмет на гр. Дебелел 

Гл. счетоводител на ОП „Спортни имоти и щюя^Ж 

Гл. счетоводител на ОП „Реклама - Велико Търнов,о'' 

Гл. счетоводител на ОП „Кабелно радио - В. Т ъ р н о в / ^ 

Гл. счетоводител на ОП „Зелени системи"^ 

Гл.специалист кметство с.Ресец 

^тарши експерт кметство с.Самоводек| 

Старши експерт кметство гр. Килифарево' 

Гл.специалист кметство ф . Дебелец 

Страница 6 от 6 

Неразделна част от настоящият договор е представената оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Този договор се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните. 
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Образец № 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка с предмет: „Противопожарно обследване, техническо 
обслужване и доставка на противопожарни уреди за нуждите на Община Велико 
Търново и нейни обекти, съгласно списък" 

ОТ: „РАДКОВ КОНСУЛТ" ЕООД 

с адрес: 5000 гр. Великс; Търново, ул. „Александър Бурмов" № 1 

тел.: 0898733444, 0884522005, e-mail; radkov_@abv.bg 

ЕИК/БУЛСТАТ: 200908062 

Регистрация по ЗДДС: не 

Разплащателна сметка; ПИБ 

IBAN сметка :'. 

BIC код на банката 

Банка: 

Град/клон/офис: 

Адрес на банката: 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото. Ви представяме нашето ценово предложение за участие в 
обявената чрез публична покана обществена поръчка с предмет: „Противопожарно 
обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни уреди за 
нуждите на Община Велико Търново и нейни обекти, съгласно списък" 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок. 

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 

банкова сметка; „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД клон Велико Търново 

номер на банкова сметка 1ВА> : 

BIC: 

Титуляр на сметката: Станимир Стефанов Радков. 

mailto:radkov_@abv.bg
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2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 

3. Предлагано възнаграждение. 

3.1. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на услугата, съгласно Техническата 
спецификация, (число получено от сбора на предложените единични цени за видовете 
дейности и пожарогасители съгласно техническа спецификация) 1071.90 /хиляда 
седемдесет и един и 0.90/ лева, (без ДДС) 

3.2 Приложение: образец на Техническата спецификация с посочени единични цени на 
всеки вид дейност и пожарогасители. 

3.3 Часова ставка за извършване на дейности, неупоменати в офертата: 25 лв./ч.ч. 

- Окончателно плащане: в срок до 30 /тридесет/ дни след подписване на протокол и 
одобряване на фактура. 

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева 
без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще 
се взема предвид изписаното с думи. 

Посоченото възнаграждение включва: 

• Разходи за заплати; 
• Разходи за осигуровки; 
• Разходи за материали и консумативи; 
• Разходи за външни услуги; 
• Амортизационни разходи; 
• Транспортни разходи - 4 %; 
• П е ч а л б а - 8 % , 

09.04.2015 г. Подпис и печат: у..^ , 
/ 1 4 i . J l 
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Приложение 2 

Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

Видове дейности Ед. цена 
1 Изготвяне на протокол с анализ за оценка на потенциалните рискове за 

възникване на пожар 32 
2 Изготвяне на заповеди по Наредба 1з-2377 - за 1 бр. 8 
3 Категоризация на обекти с изготвяне на протокол и ламинирани табелки 18 
4 Проектиране и отпечатване на цветна схема /в рамка/ във формат A3 /при 

предоставяне на проекти в електронен формат AutoCAD - файлове с разширение 
DWG/ - за 1 бр. 68 

5 Изготвяне на план за евакуация в рамки /2 бр./ във формат А4 - за 1 комплект 28 
6 Изготвяне на план за действие при пожар в рамки 12 бр./ във формат А4 - за 1 

комплект 28 
7 Изготвяне на прстивопожарни правила в рамки /3 бр./ във формат А4 - за 1 

комплект 20 
8 Изготвяне на противопожарна инструкция /в рамка/ във формат А4 - за 1 бр. 14 
9 Изготвяне на инструкция котелното помещение /в рамка/ във формат А4 - за 1 

бр. 14 
10 Прое1сгиране, отпечатване и ламиниране на цветна схема /за поставяне на 

вратите на отделните помещения/ - за 1 бр. 10 
11 Изготвяне на дневници по пожарна безопасност - за 1 бр. 7 
12 Изготвяне на протокол за проиграване на евакуация 12 
13 Проверка на отоплителните уреди и съоръжения с изготвяне на протокол 20 
14 Проверка за срока на годност на противопожарните уреди. Контрол по водене на 

дневниците за пп уреди 8 
15 Инструктаж по пожарна безопасност 15 
16 Противопожарни знаци /лепенки/ - за 1 бр. 1.2 

Видове дейности 
Цена за 1 
бр. 

18 Техническо обслужване на водни/водопенни /до 9 л./ и прахови /бкг./ 
пожарогасители. Извършва се един път годишно по всички показатели съгласно 
БДС с поставяне на стикер 9.6 

19 Техническо обслужване на прахови пожарогасители до 2 кг. /извършва се един път 
годишно/ по ВСИ1-ЛИ показ;-1тели съгласно БДС с поставяне на стикер 6 

20 Презареждане н г праховь- /6 кг./ и водопенни /до 9 л . / пожарогасители 
21 Презареждане на прахови пожарогасители до 2 кг. w 
22 Техническо обслужване на прахови пожарогасители 12 кг. /извършва се един път 

годишно/ по всички показатели съгласно БДС с поставяне на стикер 
\ 

14.4 
23 Презареждане на прахови пожарогасители 12 кг. 36 
24 Техническо обслужване на пожарогасители с въглероден диоксид до 3.5 кг 

/извършва се един път годишно/, с поставяне на стикер 6 
25 Презареждане на пожарогасители с въглероден диоксид до 3.5 кг 12 

26 Изпитване на пожарогасители с въглероден диоксид до 3.5 кг на хидравлично 
налягане /извършва се един път на 5 години/, презареждане и маркиране на 
бутилките съгласно БДС 10 

27 Техническо обслужване на пожарогасители с въглероден диоксид 5 кг /извършва 
се един път годишно/ с поставяне на стикер 9.6 

28 Презареждане на пожарогасители с въглероден диоксид 5 кг 18 

С т р а н и ц а 1 от 2 
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29 Изпитване на пожарогасители с въглероден диоксид 5 кг. на хидравлично налягане 
/извършва се един път на 5 години/, презареждане и маркиране на бутилките 
къгласно БДС. 36 

30 Подмяна маркуч ча прахови, водни и водопенни пожарогасители 6.5 
31 Подмяна на снегообразувател за пожарогасител с въглероден диоксид 16 
32 Смяна на вентил на пожарогасител с въглероден диоксид до 5 кг. 8 

Видове пожарогасители 
Цена за 1 
6р. 

1 Пожарогасител прахов 6 кг 56.4 
2 Пожарогасител прахов 12 кг 78 
3 Пожарогаситер воден/водопенен 9 л 66 

4 Пожарогасител СОг - 5 кг 120 
5 Противопожарно одеало 38 
6 Противопожарно одеало тежък тип 80 
7 Пожарен струйник 52 16 
8 Пожарен шланг 52 78 
9 Стойка за пожарогасител 3.2 

10 Глава за прахов пожарогасител с манометър 5 
11 Вентил за прахов пожарогасител 2 
12 Манометър за прахов пожарогасител 2 

13 Противопожарни и указателни знаци /на пластмасова подложка/ 4 

Число, получено от сбора на предложените единични цени за видовете дейности: 1071.9 

09.04.2015 г. 
Велико Търново 

Управител „Радков консулт" ЕООД: 
/маг. инж. Ст. Рад1;оБ/ 

.5 
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Образец № 2 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Настоящата оферта е подадена от „РАДКОВ КОНСУЛТ" ЕООД 

и подписана от маг. инж. Станимир Стефанов Радков ЕГН ( 

в качеството му на Управител на „РАДКОВ КОНСУЛТ" ЕООД 

Уважаеми членове на Комисията, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: 
„Противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на 
противопожарни уреди за нуждите на Община Велико Търново и нейни обекти, 
съгласно списък" при условията, посочени в публичната покана и приети от нас. 

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до 
изтичане на 3 /три / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата. 

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълняваме качествено поръчката в пълн^^ 
съответствие с направените от нас предложения в срок от 1 година. Ако в рамките на тоз! '̂ 
срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4 , т,2 от ЗОП - 66000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева 
без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет, договорът се прекратява предсрочно. 

4. Срок за доставка на пожарогасител/и след заявка: до 1 /един/ работен ден 

5. Срок за изготвяне на оценка/протокол/ при възникване на риск по време на 
извършвани проверки: 1 /един/ работен ден 

6.Техническо предложение 
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в съответствие с Наредба 1з-2815 на МВР от 07.11.2011 г. „За реда за 
осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, 
извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или 
експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност", 
„Радков консулт" ЕООД притежава Разрешение № Р-1 от 11.04.2012 
валидно до 11.04.2017 година издадено от Областно управление В. Търново 
при Главна дирекция ,ДТБЗН" - МВР за осъществяване дейността 
„ПРОТИВОПОЖАРНО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ПРЕВАНТИВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИ" на 
територията на Великотърновска област. 

Управителят на фирмата има завършено висше образование във ВИ-
МВР София - факултет противопожарна охрана със специалност инженер 
„Противопожарна техника и безопасност". Член е на 1СИИП с пълна 
проектантска правоспособност по част „Пожарна безопасност". Има 
дългогодишен опит в държавния противопожарен контрол като инспектор, 
началник група ДПК, началник PC ПБЗН П. Тръмбеш и PC ПБЗН Велико 
Търново. 

„Радков консулт" ЕООД е изпълнител по 6 договора за обществени 
поръчки за противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка 
на противопожарни уреди на общинските обекти. Успоредно с тази дейност 
фирмата е извършила противопожарно обследване на повече от 150 обекта -
училища, производствени и търговски обекти, хотели, складове и др. На 
редица от тях е извършено техническо обслужване на пожарогасителите, 
същите са оборудвани с нормативно изискващите се противопожарни уреди. 

„Радков консулт" ЕООД ще извърши всички услуги по 
противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на 
противопожарни уреди за нуждите на Община Велико Търново и нейни 
обекти съгласно приложен списък. Въз основа на извършеното обследване, 
ще бъдат изготвени протоколи за оценка на потенциалните рискове за 
възникване на пожари. Противопожарните досиета на обектите ще бъдат 
актуализирани в съответствие с действащата нормативна уредба.Те ще бъдат 
©комплектовани с изискващите се противопожарни правила, инструкции, 
протоколи и заповеди. В съответствие с разпоредбите на Наредба 1з-1971, 
ще бъде извършена категоризация на обектите и отделните помещения в тях. 

Фирмата ще изготви схеми за евакуация в минимален формат A3, в 
мащаб, с графично изображение на етажа /хоризонтално разпределение -
вътрешна планировкаУ с използване на определени цветове и минимални 
дебелини на линиите, размери на помещения, врати и прозорци, 
евакуационен път и противопожарни знаци, за определени обекти - и 
обзавеждане по стаите. При липса на актуални чертежи - на електронна 
подложка или на хартиен носител, фирмата ще извърши заснемане на обекта 
за своя сметка. Схемата ще включва и графично изображение на ситуационен 



план. Планове за евакуация ще са съобразени с класа на функционална 
пожарна опасност на сградата и категорията на обитателите, с посочена 
численост и конкретни задължения на персонала при провеждане на 
евакуацията и действия при особени обстоятелства, максимален брой на 
посетителите на всеки етаж, а при необходимост - и във всяко помещение. 
Ще бъдат нанесени всички необходими знаци /символи/ с нормативно 
изискващите се размери. Ще се изготвят и планове за действие при пожар. 

Ежегодно ще се извършва проверка на отоплителните уреди и 
съоръжения с изготвяне на протокол и ще се изготвя протокол за 
проиграване на евакуация. Периодично ще се извършва инструктаж на 
персонала, а в досието на обекта ще бъде включена програма с теми за 
обучение по мерки за безопасност при пожар и природни бедствия. Обектите 
ще се оборудват с необходимите противопожарни уреди съгласно 
Приложение 2 от Наредба 13-1971 от 29.10.2009 год. за строително-
техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Ще се изготвят: дневник за контрол на противопожарните уреди и 
дневник за изключване на ел. захранването след работно време. 

Наличните пожарогасители по обектите ще бъдат технически 
обслужени, изпитани и презаредени от фирма „Пожари" ЕООД, с която 
„Радков консулт" ЕООД има подписан договор за подизпълнител. 

Фирмата е оборудвана с необходимата техника - лазерен цветен 
принтер XEROX F 12 формат АЗ+, 2 цветни лазерни принтера формат А4, 3 
компютъра, 2 ламинатора, лазарен далекомер, високопроходим автомобил. 
Закупени са лицензирани програми за чертане AutoCAD LT 2011 и Adobe 
Illustrator CS 6, и Windows 7 Profesional - Microsoft Offis Professional Plus 
2010. Във фирмата работят квалифицирани специалисти с натрупан опит по 
прилагането на правилата и нормите за пожарна безопасност и правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. На същите се 
извършва периодично обучение за опресняване на знанията им по прилагане 
на нормативните документи - Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и Наредба № 1з-2377/15.09.2011 /отменена с Наредба № 
81213-647/01.10.2014/ за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите. 

Фирмата осъществява дейността си с екип от трима специалисти: 
управител със специална професионална подготовка, офис мениджър с добра 
икономическа и правна култура, технически сътрудник с много добра 
компютърна подготовка, и подизпълнител. При необходимост - голям обем 
на работата, или кратки срокове за изпълнение, се формират допълнителни 
екипи, като се привличат специалисти с необходимата квалификация. 



в процеса по изпълнение на договорите към общината е изградена 
оптимална организация на работа за бързо и качествено изпълнение на 
възложените дейности. Между специалистите има разпределение на задачите 
по договорните ангажименти. Работата до окончателното изпълнение на 
поръчката се координира от управителя на фирмата, който поддържа 
постоянен контакт със специалисти от Общината, с представители на 
обектите и с фирмата подизпълнител. 

Работата по реализирането на дейностите за един обект минава през 
наложилата се от практиката със своята прецизност и качество на 
изпълнението технологична последователност: 

• Управителят на фирмата извършва обследване за противопожарната 
осигуреност на обекта - наличие на противопожарни уреди и съответствието 
им с нормативните изисквания, проверява спазването на срока за обслужване 
на пп уредите, извършва преглед на противопожарното досие и 
съответствието му с нормативната уредба; офис мениджърът съвместно с 
ръководителя на обекта уточнява отговорниците, членовете на комисии, 
видът и мястото на отоплителните и ел. уреди и съоръжения и техните 
отговорници, и други данни, необходими за изготвяне на заповеди, 
протоколи и плана за. евакуация; техническият сътрудник извършва актуално 
архитектурно заснемане на обекта. 

• Извършва се доставка на нормативно изискваш;ите се пп уреди. При 
изтекъл срок на пожарогасителите, управителят възлага на фирмата 
подизпълнител „Пожари" ЕООД да извърши техническото им обслужване, 
или презареждане. Офис мениджърът подготвя заповеди, протоколи, 
инструкции и дневници. Техническият сътрудник изготвя чертежи в 
електронен формат. Управителят подготвя и разпечатва предварителни 
варианти на схеми и планове за евакуация. 

• Второ посещение на обекта. Техническият сътрудник прецизира 
изработените чертежи с действителното състояние на обекта - наименования 
на помещенията, посока на отваряне на вратите, оразмеряване на 
помещенията и сградата, осеверяване на схемата и др. Управителят уточнява 
разположението на ел.табла, пп уреди, ВПК, бутони ръчен пожароизвестител, 
ев. осветителни тела, хидранти, сборен пункт, основен и резервен 
евакуационен път, място за поставяне на схемите. Офис мениджърът 
съгласува с ръководителя на обекта подготвените заповеди и протоколи. 

• Техническият сътрудник нанася необходимите корекции на чертежите. 
Управителят изготвя схемите и плановете за евакуация в нормативно 
изискващия се формат. Офис мениджърът отпечатва и окомплектова пп 
досието, оформя електронно досие на обекта. 

• Реализация на дейностите. Управителят запознава ръководителя на 
обекта с противопожарното досие. Предлага за подпис заповеди, протоколи, 
схеми и планове за евакуация. Извършва подробни разяснения за 
задълженията на длъжностните лица свързани с изпълнението на определени 



заповеди и при провеждане на евакуацията. Провежда инструктаж с 
персонала за работа с пп уреди и мерки за пожарна безопасност. Офис 
мениджърът и техническият сътрудник поставят в рамки пп документите за 
поставяне на стените - схеми, планове за евакуация, инструкции. Работата се 
издава с протокол за извършените дейности. 

Противопожарното обслужване на общинските обекти се извършва 
съгласно график, като се дава приоритет на детски и социални заведения, на 
обекти с разпореждания от PC ПБЗН, или с възникнали неотложни въпроси 
свързани с пожаробезопасността им. Обезпечеността с необходимите 
технически средства прави фирмата независима от външни изпълнители, 
което: от една страна дава възможност за времева мобилност, от друга 
страна- съкращава времето за изпълнение, и от трета страна - осигурява 
предпоставки за изготвяне на по-качествени продукти. Фирмата е с утвърден 
висок стандарт за качество на предлаганите услуги, като осигурява 
възможности за професионално усъвършенстване на специалистите и 
извършва редовна поддръжка и обновяване на техническите средства. 
Използва само качествени консумативи и материали. Управителят на 
фирмата осъществява постоянен контрол за гарантиране качеството на 
предлаганите услуги и срочното изпълнение на поръчките. Регулярно с 
докладни записки отчита извършената дейност. 

Между „Радков консулт" ЕООД и фирмата подизпълнител „Пожари" 
ЕООД има изградена и отработена в процеса на съвместната работа много 
добра координация. Управителят на фирмата Митко Георгиев, в 
съответствие с изискванията на чл. 10 ал. 6 от Наредба 1з- 2815/07.11.2011 г. 
за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, 
извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация 
на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, има 
Удостоверение за завършен курс за обучение в Академията на МВР -
Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението". Фирмата 
притежава Разрешение № Р-3/19.05.2012 г. от ОУ ПБЗН В. Търново при 
ГДПБЗН - МВР „Експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения -
сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители". „Пожари" ЕООД 
разполага с транспорт и квалифициран персонал и е в състояние бързо да 
реагира на направените заявки. Издава изискващите се съгласно чл. 13 ал. 2 
от Наредба № 8121з-647 протоколи за предаване и приемане на 
пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, 
презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане. 

Фирмите осъществяват предмета си на дейност с офиси и оборудван 
сервиз в гр. Велико Търново, като най отдалечените общински обекти са на 
разстояние от около двадесет километра. Близостта до обектите и 
изградената добра организация на работа позволяват да се реагира много 
бързо на възложените поръчки: техническо обслужване или презареждане на 
пожарогасители - в рамките на работния ден, доставка на нови пп уреди - до 



няколко часа.Фирмите имат готовност да изпълняват договорните си 
ангажименти и при най-лоши метеорологични условия. 

При извършване на всички дейности по поръчката, „Радков консулт" 
ЕООД ще спазва изискванията на Наредба № 1з-2815 от 7.11.2011 г. за 
реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, 
извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация 
на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност; Наредба № 1з-
1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар; Наредба № 1з-1919 от 21.07.2011 г. за 
реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол; Наредба № РД-
07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № 8121з-
647/01.10.2014. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите, както и цялото действащо в страната 
законодателство, свързано с предмета на поръчката. Ще осъществява контрол 
върху работата на фирмата подизпълнител. 

Към фактурата за всеки обект ще се изготвя протокол за изпълнените 
дейности. 

Дата:09.04.2015 г. Управител „РАДКОВ КОНСУЛТ" ЕООД 

/маг.инж.Станимир Ра;][^в 

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Приложение 1 

Списък на обектите към Община Велико Търново, подлежащи на противопожарно обследване 
1 Община Велико Търново - Административна сграда 

_2_ 

_3_ 
_4_ 
5 

Отдел "Местни данъци и такси" към Община Велико Търново 

Младежки дом 

ДКС "Васил Левски", гр. В. Търново 

ОП "Спортни имоти и прояви", гр. В. Търново 

ОП "Зелени системи", гр. В. Търново 

Областен информационен център, гр. В, Търново, бул. "България" № 24 

Списък на обектите к ъ м Дирекция "Култура и Туризъм" , в ключени в договорите за противопожарна 
безопасност 

_2. 

_6. 

7. 

Изложбени зали "Р. Михайлов", корпус 1 и 2, ул. "Рафаел Михайлов" 1 

Административна сграда - ул. "Г.С. Раковски" 18 /Сзмоводска чаршия/ 

Летен театър- пл. "Марно поле" 1 

РНБ "П.Р.Славейков" - ул. "Иванка Ботева" 2 

Филиал "Славейче" - ул. "Симеон Велики" 7 

Филиал "Бузлуджа" - ул. "Деню Чоканов" 8 

отдел "Изкуство" - ул. "Краков" 8 

3. 

Списък на обектите к ъ м Регионален исторически музей - Велико Търново , в ключени в договорите 
за противопожарна безопасност 

Музей "Възраждане и учредително събрание" 

Археологически музей 

Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" 

Списък на обектите к ъ м Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" , в ключени в 
договорите за противопожарна безопасност 

№ Учебно звено 
1 ЦДГ "Слънце" 

ЦДГ "Евгения Кисимова" 
ЦДГ "Първи юни" 
ЦДГ "Соня" 
ЦДГ "Здравец" 
ЦДГ "Рада Войвода" 
ЦДГ "Райна Княгиня" 
ЦДГ "Иванка Ботева" 
ЦДГ "Ивайло" 

10 ОДЗ "Пролет" 
11 ОДЗ "Ален мак" 
12 ОДЗ "Св. Св. Кирил и Методий" 
13 Филиал "Слънчев дом" 
14 ЦДГс. Беляковец 
15 ЦДГ Дебелец 
16 ЦДГ с. Пчелище 
17 ЦДГ с. Самоводене 
18 ЦДГ с. Ресен 
19 ЦДГ с. Водолей 
20 ЦДГ с. Церова Кория 
21 ЦДГс, Шемшево 
22 ЦДГ с Присово 
23 ЦДГ с. Вонеща вода 
24 ЦДГ с. Балван 
25 
26 

ЦДГс. Килифарево 
Басейн 



27 одк 
28 Счетоводство Образование 
29 Стол ОУ гр. Дебелец 
30 Стол ОУ с. Самоводене 
31 Стол ОУ Церова Кория 
32 Стол ОУ "П. Евтимий" 

Списък на меропирятията към ЦСУ при Община Велико Търново, подлежащи на противопожарно 
обслужване 

1 ДСХ "Венета Ботева", гр. В. Търново, ул. Ил. Дратостинов" № 3 
2 ДСХ "Св, Иван Рилски", с. Балван 
3 ДВУИ, с. Церова кория, ул. "Първа" № 2 
4 ДВХУИ, с. Пчелище, ул. "Четиринадесета" № 26 
5 ДД "Пеню и Мария Велкови", гр. В. Търново, ул. Цветарска" № 14 
6 ДД "Христо Смирненски", с. Балван 
7 ДЯ "Пролет", гр. В. Търноо, ул. "М.Габровска" № 5 
8 ДЯ "Мечо Пух - 3", гр. В. Търново, ул. BV Пискова" № 21 
9 ДЯ "Щастливо детскво", гр. В. Търново, ул. Освобождение" Ns 37 А 

10 ДЯ "Слънце", гр. В. Търново, ул. "Мизия" № 1 
11 ДЯ "Зорница", гр. Дебелец, ул. "П. Мазнев" № 2 
12 Детска млечна кухня, гр. В. Търново, ул. "Марно поле" № 21 
13 Защитено жилище 1, гр. Дебелец, ул. "Ал. Стамболийски" № 1 
14 Защитено жилище II, гр. Дебелец, ул. "Ал. Стамболийски" № 2 
15 Защитено жилище, с. Пчелище, ул. Четиринадесета" № 26 
16 Защитено жилище 1, с. Церова Кория, ул. "Втора" № 26 А 
17 Защитено жилище 11. с. Церова кория, ул. "Втора" № 26 А 

18 Център за настаняване от семеен тип 1, гр. В. Търново, ул. "Цветарска" Na 14, етаж 1 

19 Център за настаняване от семеен тип 1, гр. В. Търново, ул. "Цветарска" N 9 14 , етаж 3 

20 Център за настаняване от семеен тип, гр. В. Търново, ул. "Н. Габровси" № 49 

21 
Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни и лица с увреждания, гр. В. Търново, ул, 
"Бойчо Войвода" № 1 

22 Център за работа с деца и младежи, гр. Килифарево 

23 Център за работа сдеца и младежи, с. Шереметя 
24 Домашен социален патронаж, гр. Дебелец, ул. "Ст. Караджа" № 23 
25 Домашен социален патронаж, филиал с. Ново село 
26 Домашен социален патронаж, филиал с. Балван 
27 Кризисен център за деца, с. Балван 

28 Дневен център за деца с увреждания, гр. S. Търново, ул. "Г. Измирлиев" № 2 

29 Преходно жилище, с. Церова Кория 
30 Клубове на пенсионера и инвалида 

гр. В. Търноов, ул. "Възрожденска" № 12 
гр. В. Търново, KB. "Чолаковци" 
гр. в. Търново, ул. "Краков" № 8 А 
гр. В. Търново, ул. "Т. Търновски" № 27 
гр. В. Търново, KB. "Бузлуджа", ул. "К. Паница" № 1 
гр. Дебелец, ул. "П. Мазнев" № 6 
гр. Килифарево 

. Ресен 
с. Самоводене 
с. Балван 
с. Беляковецс. Ветринци 
с. Леденикс. Никюп 
с. Ново село 
с. Хотница 
с. Шемшево 
с. Пушево 
с. Плаково 
с. Пчелище 
с. Арбанаси 
с.Присово 
с. Миндя 



с. Велчево 
с. Русаля 
с. Малки чифлик 
с. Момин сбор 
с. Церова кория 
с. Шереметя 
с. Дичин 
с. Ялово 
с. Къпиново 
с. Водолей 

31 Клубове за деца и младежи 
с. Ресен 
с. Балван 
с. Шемшево 
с. Миндя 
с. Церова кория 
с. Присово 
с. Арбанаси 
с. Самоводене 
с. Пчелище 
с. Беляковец 
с. Хотница 
с. Русаля 
с. Плаково 
с. Къпиново 

Кметства и кметски наместничества 
гр. Дебелец 
гр. Килифарево 
с. Балван 
с. Беляковец 
с. Водолей 
с. Леденик 
с. Никюп 
с. Ново село 
с. Присово 
с. Пчелище 
с. Ресен 
с. Самоводене 
с. Хотница 
с. Церова кория 
с. Шемшево 
с. Арбанаси 
с. Буковец 
с. Велчево 
с. Ветринци 
с. Войнежа 
с. Вонеща вода 
с, Въглевци 
с. Габровци 
с. Големаните 
с. Дичин 
с. Емен 
с. Къпиново 
с. Малък чифлик 
с. Миндя 
с. Момин сбор 
с. Плаково 
с. Пушево 
с. Райковци 
с. Русаля 
с. Шереметя 
с. Ялово 
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Днес, 03.01.2012 г., в гр. Велико Търново между страните: 
„РАДКОВ КОНСУЛТ" ЕООД, със седалище гр. Велико Търново, ул. Ал. 
Бурмов №1, ЕИК: 200908062, представлявано от Станимир Стефанов 
Радков, наричан за по-кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, в качеството му на 
изпълнител по сключен договор за противопожарно обследване на обекти 
на Община В. Търново и „Пожари" ЕООД, ЕИК 201416256 
представлявано от Митко Борисов Георгиев наричан по-нататък за 
краткост ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за 
техническо обслужване, изпитване и презареждане на пожарогасители. 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема: 
(1) Да извърши техническо обслужване, изпитване и презареждане 

на пожарогасители от обекти на Община Велико Търново в 
определени срокове, срещу съгласувано между страните възнаграждение, и 
в пълно съответствие с нормите за качество по БДС, разпоредбите на 
нормативните документи и изискванията на заводите производители. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
(1) Да дава мнения и препоръки относно дейността на 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) Да изисква документиране на изплащаното на 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение. 
(3) Да извършва проверка /тестване/ на технически обслужени или 

презаредени пожарогасители. 

Чл.З. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) Да заплати на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходите за техническо 

^служване, изпитване и презареждане на противопожарните уреди в 
Петдневен срок след доставката им по обектите, въз основа на издадена 
фактура. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНР1Я НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
(1) Да получава договореното в настоящия договор възнаграждение, 
(2) Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ йнф&^ация за всичко, което 

счита, че е необходимо за изпълнение на ип&Шсщт настоящия договор. 
"^S^pvH С 0 0 ^ ^ ^ ^ Стр. 1 0 Т 2 
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Чл.5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

_̂ )|4j33;a обходи обектите, посочени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
събере и върне по местата им пожарогасителите, подлежащи на 
техническо обслужване, изпитване или презареждане със собствен 
транспорт и за своя сметка. 

(2) Да приеме за своя сметка рекламации относно качеството на 
обработените противопожарни уреди, включително повторното им 
събиране и извозване до обектите. 

(3) Да издава протоколи за предаване и приемане на пожарогасители 
съгласно Приложение № 5 към чл. 13, ал 2 от Наредба 1з-2377/15.09.2011 г. 

(4) Да спазва определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове за събиране, 
обработка и доставка на противопожарните уреди. 

Чл.б.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) Да заплаща на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходите за техническо 

обслужване, изпитване и презареждане на противопожарните уреди по 
цени съгласно приложената към договора и неразделна част от него 
представена оферта от „Пожари" ЕООД. 

СРОКОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.7.1. Настоящият договор влиза в сила от 04.01.2012 г. и се 
сключва за срок от 1 (една) година с опция при изтичането, ако няма 1 
(едно) месечно писмено предизвестие от една от двете страни, да се 
продължи автоматично за срок от още 1 (една) година. 

2. Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на 
крайният срок, след декларирано писмено желание и на двете страни по 
този договор. 

ДРУГИ УСЛ0ВР1Я 

Чл.8. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнение на 
ящия договор, ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение, а 

това се окаже невъзможно - по реда на Гражданско процесуалния 
:с, Закона за задълженията и договорите и действащата нормативна 

ба. 

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни 
екземпляра - по един за в̂ гщса от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ: 

V Стр. 2 от 2 

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



А Н Е К С 

КЪМ ДОГОВОР о т 03.01.2012 г . 

з а и з в ъ р ш в а н е н а д е й н о с т и о т п о д и з п ъ л н и т е л 

Днес, 03.01.2014 г., в гр. Велико Търново между страните: 
„РАДКОВ КОНСУЛТ" ЕООД, със седалище гр. Велико Търново, ул. Ал. 
Бурмов №1, ЕИК: 200908062, представлявано от Станимир Стефанов 
Радков, наричан за по-кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, в качеството му на 
изпълнител по сключени договори за противопожарно обследване на 
обекти и „Пожари" ЕООД, ЕИК 201416256 представлявано от Митко 
Борисов Георгиев наричан по-нататък за краткост ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, се 
сключи настоящия анекс към договор за техническо обслужване, 
изпитване и презареждане на пожарогасители. 

Страните се споразумяха за следното: 

Чл.1. Удължават срока на договора с още 3 години - от 04.01.2014 г. 
до 03.01.2017 г. 

Чл.2. Настоящият анекс е неразделна част от подписания между 
страните договор, като всички други клаузи и условия по оригиналния 
договор остават непроменени. 

Настоящият анекс е съставен и подписан в два еднообразни 
екземпляра - по един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЖ ИЗПЪЛНИТЕЛ: i 
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