
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БОЙДИП” ЕООД
ПРЕДМЕТ: Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности 
на територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 2 - обекти, 
имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново.

Д О Г О В О Р

На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП (отм.), във връзка с §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ
бр.13 от 16.02.16 г.)

Днес.О&й-Ъ. 2016 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", е адрес: град 
Велико Търново, пл. "Майка България", № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна,

И

2. „БОЙДИП” ЕООД, ЕИК: 130991796, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и 
адрес: гр. София, р-н Лозенец, ул. Лозенска планина № 17-19, ет. 3, ап. 7, тел. 02/9802299, 
представлявано от Валентин Милушев, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услуга по 
въоръжена физическа охрана на Позиция 2: обекти, имущество, мероприятия и дейности, 
съгласно нуждите на Община Велико Търново по заявка.
(2) Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности, съгласно 
нуждите на Община Велико Търново се извършва по заявка с възлагателно писмо и съгласно 
указанията на Община Велико Търново. Всички права и задължения и другите условия по 
договора са задължителни за страните по него при възлагане с възлагателно писмо.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя за одобрение в срок до 2 /два/ работни дни 
организацията за охрана, след получаване на възлагателно писмо/заявка.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 2 /два/ работни дни след одобряване на 
организацията на охрана от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да започне реално изпълнението 
на услугата, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ във възлагателното писмо не посочи точна дата за 
започване и/или приключване на охранителната дейност.
(5) Приемането на обектите за охрана се удостоверява с приемо-предавателен протокол - за 
всеки обект ще се издава фактура за извършената охрана, като за начална дата на отчетният 
период ще се взема в предвид датата от приемо-предавателения протокол.

Чл. 2 Срокът на договора е 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на сключването му.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.З. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира по всяко време дейността на служителите на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без е това да пречи на оперативната им дейност.
Чл.4(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуга по 
въоръжена охрана, съгласно офертата, неразделна част от настоящия договор, както следва:



1. по представени и възложени маршрути на територията на община Велико Търново -  1,97 
/един лев и 97 ст./лева/км без ДДС за обход;

2. за въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности,
съгласно нуждите на Община Велико Търново по заявка -  4,96 /четири лева и 96 ст./ лев/ч.ч 
без ДДС, в срок от 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата, оформена съгласно 
нормативните изисквания, за услугата, извършена през предходния месец. Заплащането се 
извършва за действително извършените работи при съобразяване с последната организация на 
охрана, брой охранители, времетраене и т.н.
(2) Възложителят дължи плащане само на направени, доказани и одобрени действително 
извършени работи, приети с подписване на протокол/справка за реализиране на услугата с 
посочване на конкретните дейности и обекта, за който се отнасят.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за 
тяхното извършване.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие на:
1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от договора или от указанията на 
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност;
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на незаявени /невъзложени/ работи.

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил, че ще ползва подизпълнители, трябва да представи, 
доказателства, че възнаграждението на същите е изплатено, преди да му бъде платена 
дължимата сума.

Чл.5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. чрез свой представител да участва при подписване на протокол за изпълнението на 
възложеното с този договор или на други документи или информация, поискана от него за 
отчитане на изпълнението;
2. при точно, пълно и качествено изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 
плащане;
(2) При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи представяне на справка за 
изпълнението по дейности и обхват на извършената услуга. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов 
представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно 
начинът за отчитане на услугата, форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина 
за водене на отчетност на изпълнението.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е използвал подизпълнители, при приемането на работата 
присъства и техен представител.

Чл.6(1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
възложената работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен 
протокол, подписан от негови представители и отговорника, определен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
или друг негов служител.
(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов представител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови представители 
и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна.

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е ангажиран по никакъв начин с отношенията между 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите сътрудници, възникнали по повод дейността - предмет на този 
договор, освен когато в същия е уговорено друго.

Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на
територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 2 - обекти,
имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново.
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Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички промени в 
обстановката на охраняваните обекти, имащи отношение към сигурността.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи качествено изпълнение на предмета на този 
договор.

Чл. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да бъде обезщетен парично за претърпените вреди, 
причинени от виновното неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително от 
всяко едно от лицата, работещи за последния.

Чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да укаже мястото на обектите подлежащи на охрана;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, подлежащ на охрана;
3. да предостави съответните данни, необходими за изпълнение на поръчката;
4. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.12 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок 
отчетна информация за изпълнението на този договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да извършва проверки за качественото и 
реално изпълнение на договора. Представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имат право на внезапни 
проверки.
(3) При констатиране на изпълнение, несъобразено с предложените методи на работа, 
организацията на охрана, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа неустойка от плащането за месеца, за 
който е констатирано в размер на 10 % от неговата стойност.
(4) При констатирано пълно неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за услугата и има всички права на изправна страна, срещу неизправна страна, 
съгласно договора и приложимото законодателство.

Чл.13 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението в договорените срокове или не 
изпълнява услугата в указаните от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси неустойка в размер до 10 % от стойността на възложената 
услуга за обекта. Ако забавата е с повече от пет календарни дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Неустойката 
се удържа от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания или се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. Отделно от неустойката, дължима поради 
забавата на изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи и гаранцията за изпълнение.

Чл.14 При неизпълнение или некачествено изпълнение на договорните задължения, 
включително при ненавременно започване и/или осъществяване на услугата от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора, като уведоми писмено за това 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и задържи гаранцията за изпълнение.

Чл.15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати този договор, ако установи, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на услугата се отклонява съществено от уговореното в този 
договор,организацията за охрана, писмени указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. извършва услугата с много ниско качество;
3. при извършване на услугата се отклонява от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. не изпълнява други задължения по договора.

Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на
територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 2 -  обекти,
имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново.



III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за изготвяне и следване на правилна 
методология на работа при осъществяване на въоръжената физическа охрана.
(2) Обхвата и съдържанието на дейността по изпълнението, броя на охранителите, които ще 
бъдат ангажирани пряко с охранителната дейност, както и графика за тяхната работа, мерките, 
които ще бъдат предприети с цел постигане на ефективност при охраната, действията за 
предотвратяване и пресичани на посегателства се съобразяват с обекта на охрана и указанията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или негови представители.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими действия за 
качественото изпълнение на услугата за обезпечаване спокойното и безпрепятствено 
протичане на масови прояви или дейности с краткосрочен характер, както и всички 
необходими мерки за осигуряване на пропускателен режим, ако такъв се изисква, съгласно 
организацията за охрана, както и мерки за опазване на имуществото през времето на протичане 
на мероприятието.
(4) При изпълнение на услугата по физическа охрана ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
разполага за целия срок на договора с необходимото техническо оборудване, необходимо за 
изпълнението.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими действия за 
осигуряване на взаимодействие и координация с полицейските служби и обезпечаване на 
сигурността на охраняваните обекти и имущество, предотвратяване на всякакви форми на 
противообществени прояви при провеждане на мероприятия и дейности.

Чл. 17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи за одобрение организацията за охрана в 
определеният в настоящият договор срок след получаването на възлагателното писмо и да 
представя нова такава, когато това е необходимо.

Чл. 18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:
1. осъществява охранителната дейност с въоръжена охрана при строго съблюдаване на Закона 
за частната охранителна дейност, Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните 
оръжия и боеприпасите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и 
действащото в страната законодателство към момента на изпълнение па услугата, 
регламентиращо услугата.

За позиция 2: При провеждане на спортни мероприятия и възлагането на охраната на 
същите, да извършва охранителната дейност при съблюдаване на закона за опазване на 
общественият ред при провеждане на спортни мероприятия.
2. съобразява охранителната дейност с указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като задължително, 
периодично и при необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ лично или чрез посочените ръководни 
лица от екипа си съгласува организацията по охраната с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови 
представители, при необходимост прави промени в графика на охранителите, брой на 
охранителите, предприема нови мерки и съобразява действията по охраната по начин, указан 
от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при промяна на методологията на работа, в това число броят на ангажираните лица, график, 
въвеждане на нова организация на охрана, както и при каквито и да било промени на 
методологията на работа, предложен с офертата, както и при промяна на указанията на 
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с охраната, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в 
писмен вид нова методология на работа, която го ангажира и задължава след подписването й 
от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Новата методология се представя в срок от три работни 
дни от получаване на искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от договора.

Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на
територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 2 - обекти,
имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново.



4 . да осигурява постоянна и пряка връзка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите представители с 
ръководните служители от екипа си. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя в организацията за охрана 
отговорник по сигурността.
5. да обходи и да се запознае с обекта за охрана с цел предлагането на адекватна за 
особеностите му организация на охрана /методология на работа/.
6. да осигури на ангажираните охранители необходимото техническо оборудване за 
изпълнението на охранителната дейност.
7. да предлага и съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови представители организацията по 
охраната за всеки конкретен случай в зависимост от обекта на охрана, целта на охранителната 
дейност и особеностите на охраняваните обекти, имущество, мероприятия и дейности.
8. да осъществява дейността по предмета на този договор, по указания дадени от Община 
Велико Търново, със свой екип по график одобрен от Община Велико Търново, като оценява 
състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти при необходимост, но не по- 
малко от веднъж годишно.
9. да опазва в тайна информацията, станала му известна при и повод изпълнението на договора. 
Изпълнителя няма право да разкрива на трети лица предоставената информация. При 
неизпълнение на задължения за опазване на поверителност на предоставената информация, 
същото се третира като неизпълнение и в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, 
съгласно договора срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна.
9.1 Персоналът ангажиран от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейността —  предмет на този 
договор, следва да не разгласява станалите му известни данни и факти, свързани с дейността на 
работниците и служителите, работещи в обектите, собственост на Община Велико Търново. 
При изпълнение на своите задължения, ангажираните с охранителната дейност опазват 
информацията, станала им известна при или по повод изпълнението, чието узнаване би могло 
да застраши сигурността на охраняваният обект и на работещите в него лица. При 
неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходната точка.
9.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе своевременно необходимите мерки при постъпване на 
оплакване от страна на Възложителя относно работата на някой от служителите си.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя пълна писмена информация на представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ангажираните пряко с охраната лица - трите имена, данни по лична 
идентификационна карта, длъжност във фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При промяна на 
ангажираните лица се уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Информацията се представя след 
възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с конкретната организация на охрана, съгласувана с 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при всяка следваща промяна на същата.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява цялостен и ежедневен контрол върху работата на своите 
служители и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своя служител /отговорник/, оторизиран с 
ежедневната организация, ръководство и контрол върху дейността на персонала, ангажиран с 
охранителната дейност. Отговорникът осъществява непосредствена връзка между 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при нужда. Отговорникът трябва да е на разположение 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички въпроси, засягащи охраната.
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, 
възпрепятстващи изпълнението на този договор.

Чл.19 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води отчетност и представя информация, съгласно 
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води отчетност за изпълнението и да представя 
информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител във формата и начина указан 
писмено от тях.
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(3) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и 
задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или 
отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи 
гаранцията за изпълнение.
(5) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно отчетите не са приети от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.20 Изпълняващите дейността охранители са служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на 
неизпълнение на задължения от тяхна страна, или нарушение на действащите правила, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява незабавно представляващия другата страна.

Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор 
възнаграждение при пълно, точно изпълнение, съобразено с одобрената организация на охрана.

Чл.22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на услугата по въоръжена охрана:
1. Да изпълнява професионално и добросъвестно охраната, предмет на настоящият договор, 
като защитава интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Да създава съответната организация за охрана и безопасност, включително чрез провеждане 
на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите.
3. За всеки обект, поет за охрана, да изготвя и съхранява план за охрана на обекта, който 
включва: особеностите на охранявания обект; организация на охраната (постове, маршрути, 
смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации); 
данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта; данни за моторните превозни 
средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната; данни за монтиране на 
видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се 
правят видеозаписи; правилник за пропускателния режим, утвърден от възложителя по 
договора за охрана или от упълномощено от него лице; списък и график за работа на 
охранителите и т.н.
4. За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства и 
огнестрелно оръжие охранителят изготвя писмен доклад до ръководителя си, екземпляр от 
който незабавно се предава на съответните полицейски органи и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При 
задържане на нарушител се употребява физическа сила доколкото това е необходимо, с оглед 
на конкретната ситуация и се стреми максимално да опази имуществото в охранявания обект.
5. Охранителите ангажирани с изпълнението на услугата, охраняват определените обекти, 
съобразно плана за охрана. Не напускат поста си до поемането на охраната от колега от същата 
или от следващата смяна. Спазват стриктно графика за работа, задържат нарушители и 
незабавно уведомяват отговорника по сигурността на обекта.

Чл.23 При промяна на нормативната уредба, регламентираща дейността, услугата се извършва 
при съобразяване с изискванията на новото законодателство, без да се налага уведомяване 
между страните или някакво анексиране на вече постигнатите договорености.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за професионалната и психо-физическа годност на 
служителите на охраната, като ги подменя в случай на констатирани нарушения и основателни 
претенции за неизпълнение на задълженията им.

Чл.25 При констатиране на започнало или извършено престъпление в охраняваният обект, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими действия, в това число и да уведомява 
органите на полицията.
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Чл.26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за вреди, причинени от непреодолими сили и 
форсмажорни обстоятелства и други събития извън контрола на страните по този договор.

Чл.27 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проучва, анализира и съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
организацията и изискванията на охранителната дейност, предмет на договора най-малко на 
шест месеца, като за целта прави оглед на охраняваните обекти и предлага организация за 
охрана, в това число и промени на същата, когато се налага.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява охраната на обектите по този договор 
чрез подходящи средства и по начин подходящ според вида на обектите и техните 
индивидуални характеристики.

Чл.29 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава постоянно да събира информация и данни за причините 
и условията за констатирани нарушения по охраната на обектите и съмнителни действия на 
засечени лица, като взема допълнителни мерки със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.ЗО При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, от което са 
последвали щети за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за нанесените вреди и 
дължи обезщетяването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Позоваването на недостатъци в системите или 
организацията на охрана не е обстоятелство, освобождаващо го от имуществена отговорност за 
претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди.

Чл.31 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ежегодно да подготвя писмен доклад за проблемите, 
възникнали при изпълнението на този договор, като дава конкретни препоръки за тяхното 
решение.

Чл.32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, ако настъпят обстоятелства, които биха довели до 
прекратяване на срока на издаденото разрешение за извършване на охранителна дейност, да 
информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с цел прекратяване на договора.

Чл.33(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на задълженията си по този договор при 
необходимост да комуникира със структурите на РДВР.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми дежурните органи на полицията веднага след 
констатиране на неправомерно проникване или опит за проникване в обектите, подлежащи на 
охрана.

Чл.34 Да уведоми незабавно дежурните органи на противопожарната охрана при наличие на 
пожар или признаци за възникване на пожар в обектите.

Чл.35 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да дава препоръки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при необходимост, 
за мерките относно повишаване надеждността на охраната.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36 Договорът се прекратява с:
1. изтичане на срока на договора.
2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със седемдневно писмено предизвестие, като заплаща 
действително извършената работа до момента на прекратяването при условия на доказани 
действително извършени качествени работи, съгласно указанията на възложителя и 
договореното с този договор, без да дължи обезщетение поради прекратяването.
3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
4. при условията на договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено 
предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите 
поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки в срок и по начин 
определен от изправната страна.
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6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
по Закона за частната охранителна дейност.
7. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отпадане на необходимостта от извършване на 
услугата със седемдневно писмено предизвестие, като заплаща действително извършената 
работа до момента на прекратяването при условия на доказани действително извършени 
качествени работи, съгласно указанията на възложителя и договореното с този договор, без да 
дължи обезщетение поради прекратяването.

Чл.37(1) При разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 
гаранцията за изпълнение,
(2) При прекратяване на договора по вина или поради неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право 
на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно отчетни документи /протокол/ не 
са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дължи връщане на неусвоени авансово 
суми, в случай на авансово получените суми по договора, в писмено определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение в размер на законовите 
лихви от дължимата сума /авансово получената сума/, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я 
върне в определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП.
(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържа гаранцията за изпълнение на договора. Едностранното прекратяване не освобождава 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от заплащане на дължими към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки.
Чл.38(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове или 
от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на 
работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.39 Гаранцията за изпълнение се определя в размер на 8000 лв.

Чл.40 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за претърпените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди, които са по изключително негова вина и са в причинна връзка с 
виновното му поведение до размера обявен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен при постигнато 
писмено съгласие между страните за друг размер.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по стойност всички виновно причинени 
щети на помещенията, принадлежащото им оборудване, и др. причинени поради неизпълнение 
на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Когато е налице проникване в обект, подлежащ на охрана, обекта се запечатва до 
извършване на ревизия от комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с участие на отговорника на обекта. 
Същата изготвя протокол, който е основание за обезщетяването.

Чл.41 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд.
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(2) Гаранцията за изпълнение е съгласно обявлението за поръчка и се възстановява на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изпълнение на задълженията по договора. При неизпълнение или лошо 
изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за 
изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и 
дължимите по договора неустойки.
(3) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение като обезщетение.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията от парична в банкова като 
предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни от 
представянето на новата форма на гаранция с условия указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.42 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 Търговския закон и Закона за задълженията и 
договорите. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния 
съд.

Чл.43 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.44 При изпълнение на възлагане във връзка с оперативни програми или във връзка с 
договори/споразумения или др. за предоставяне на финансова помощ страните при 
необходимост оформят възлагането по начин, изискващ се от финансиращата страна и се 
подписват протоколи, декларации, споразумения и др. с оглед изпълнение на специфични 
изисквания на финансиращия орган. Кореспонденцията между страните се води на посочените 
в настоящият договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да 
уведоми писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната 
кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета 
кореспонденция. Неразделна част от тйзи договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и организациите за охрана, одобрени f f i  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови представители.

Този договор се състави в дв^днообрЯЗни екземпляра по един за всяка от страните.

Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на
територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 2 - обекти,
имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Даниела Данчева 
Началник отдел „Бюджет”

Съгласували:

Надя Петрова

Веселин Станчев 
Главен експерт ^ _ ,
Звено „сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”
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П РЕД Л А ГА Н А  Ц ЕН А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: “Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и 
дейности на територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена 
позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обект - Парк "Света Гора"; Обособена 
позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община 
Велико Търново.”

Долуподписаният/нага Валентин Милушев,
с ЕГН лична карта № < , издадена на от МВР-'
в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)
на „БОЙДИП” ЕООД,
(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 130991796, актуален телефон: 02/980 22 99
факс: 02/ 986 22 36; електронна поща valentin.milushcv@nmg-holdmg.com

Регистрация по ЗДДС: BG 130991796 (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в 
полето)

Образец № 15 р  g  g

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Въоръжена физическа охрана 
на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико 
Търново по позиции: Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обект - 
Парк "Света Гора"; Обособена позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и 
дейности на територията на Община Велико Търново.” За позиция № 2- обекти, 
имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново.”

Предлаганото от нас възнаграждение за изпълнение на дейностите по поръчката е както 
следва:

За Обособена позиция 1:
БроГнунишм-алн-и -работии заплати—.:-.............. /цифром и-сдовом/, не повече от 22 /двадесет
и две/!

За Обособена позиция 2:
1. За извършване на охрана по подпоказател Ц1, предлагаме цена от 4,96(четири 

лева и деведесет и шест стотинки)/цифром и словом/ лв. на човекочас без ДДС. /Не повече 
от 5 /пет/ лв. на чч. без ДДС!/

2. За извършване на обход по подпоказател Ц2, предлагаме цена от 1,97(един лев и 
деведесет и седем стотинки) /цифром и словом/ лв. на километър без ДДС. /Не повече от 2 
/два/ лв. на км. без ДДС!/

З а б е л е ж к а :  К ъ м  н а с т о я щ и я т  о б р а з е ц  с л е д в а  д а  б ъ д е  п р е д с т а в е Ц Щ о б о с Ш Щ а  / Щ  

п р е д л о ж е н а т а  ц е н а  к а т о  в  н е я  с а  в к л ю ч е н и  в с и ч к и  е л е м е н т и  д о в е л и  д о  о б р а з у в а н е т о ] н ю г  

ц е н а т а .

Н е п р е д с т а в я н е  н а  т а к а в а  о б о с н о в к а  е  о с н о в а н и е  з а  о т с т р а н я в а н е р т  у ч а с т ц е , * /

mailto:valentin.milushcv@nmg-holdmg.com
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0 о 01 0 8
Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 

дейностите по настоящата обществена поръчка.
З а б е л е ж к а :  У ч а с т н и ц и т е  п о п ъ л в а т  с а м о  и н ф о р м а ц и я ,  к а с а е щ а  п о з и ц и я т а ,  з а  

к о я т о  у ч а с т в а т .

Запознат съм с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от 
мен предложение.

Подпис и печат:
Дата 01/02/2016  
Име и фамилия 
Длъжност Управител 
Наименование на учас ка ^ О ^ И П *^ О О Д
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