№ 164/2018 г.
ДОГОВОР
за изпълнение на обществена поръчка с наименование: "Предоставяне на
охранителни и други свързани с тях услуги и доставки“, по обособени позиции:
Обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни и други свързани с тях услуги
и доставки по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на и
Северозападна регионална дирекция, Северна централна регионална дирекция и
Североизточна регионална дирекция"
Днес, 10.12.2018 г. в гр. София, между:
Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” със седалище и адрес на
управление в гр. София – п.к. 1618, Столична община, район Красно село, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
202766380, представлявано от ДАМЯН ДАМЯНОВ – Изпълнителен директор, назначен
със Заповед № РД-09-16/13.01.2016 г. на Министъра на младежта и спорта и СВЕТЛА
НИКОЛОВА – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна
и
„Боду“ ООД със седалище и адрес на управление в гр. София - п.к. 1407, ул. „Бигла“ №2
А, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130068321,
представлявано от ТИХОМИР ТОТОВ в качеството му на управител, наричано за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);
на основание чл. на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и
Решение № 304/14.11.2018 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на
обществена поръчка с наименование: "Предоставяне на охранителни и други свързани с
тях услуги и доставки“, по обособени позиции: Обособена позиция № 2 „Предоставяне на
охранителни и други свързани с тях услуги и доставки по отношение на обекти на ДП
БСТ, находящи се на територията на и Северозападна регионална дирекция, Северна
централна регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция", се сключи този
договор („Договора/Договорът“) за следното:
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ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, охранителни услуги, включващи
следните дейности:
т.1.1. охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове /148 бр./ и находящите се в
тях движими вещи, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор,
чрез сигнално-охранителна техника, осигурена от Възложителя;
т.1.2 поддръжка и профилактика на осигурената от Възложителя сигнално-охранителна
техника, по отношение на посочените в Приложение № 1 сгради и тотопунктове.
т.1.3 охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни
знаци за участие в организираните от БСТ хазартни игри, по отношение на 187 бр.
тотопункта, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор;
т.1.4 преброяване и обработка за внасяне в банка на инкасираните пари от тотопунктовете,
посочени в Приложение № 2;
т.1.5 доставка на пликове за инкасиране на пари от тотопунктовете, посочени в
Приложение № 2,
наричани за краткост „Услугите“.
Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и постигнатите между страните договорености,
съставляващи съответно Приложения №№ 5, 6, 7 и 8 към този Договор („Приложенията“)
и представляващи неразделна част от него.
(2) Охраната на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да бъде извършвана чрез
технически системи за сигурност - сигнално-охранителна техника /СОТ/, в помещенията
на БСТ /тото-пунктове, административни офиси и складове/, посочени в Приложение № 1
и наричани по-долу в договора обекти.
(3) Във всички обекти има монтирана СОТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която следва да се
приведе в съответствие за работа със системата за дистанционен мониторинг на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да бъде профилактирана и поддържана за целия срок на договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява охрана и на обекти, извън Приложение №1, изрично
посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след подписване на протокол за поемане под охрана и
съгласно клаузите на настоящия договор.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ снема охрана от обект, изрично посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без от
това да произтичат каквито и да са отговорности и да се предвиждат санкции за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(6) Инкасирането на пари /събиране, охраняване, превозване и предаване/ следва да се
извършва след оформянето им във вид на ценни пратки и опаковането им в специални
инкасо пликове, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от/до обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
посочени в Приложение № 2 до/от клонове на банки, посочени в Приложение № 3, с които
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключен договор за предоставяне на финансови услуги.
(7) Инкасираните пари от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се внасят по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
негова банкова сметка, след като същите са обработени и преброени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в
сроковете и по реда, посочени в Техническата спецификация от документацията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
представляващи съответно Приложение № 5 и Приложение № 6 към Договора.
(8) Инкасирането на удостоверителни знаци /събиране, охраняване, превозване и
предаване/ следва да се извършва след оформянето им във вид на ценни товари от тотопунктове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Приложение № 2 до офиси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
посочени в Приложение № 4.
(9) Изпълнителят осигурява инкасиране, преброяване и обработка на пари и
удостоверителни знаци от/до и на обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изрично посочени от него,
които са извън Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4, след включването
им в график, съгласно клаузите на настоящия договор.
(10) Изпълнителят снема от маршрут за инкасиране обект, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
без от това да произтичат каквито и да са отговорности и да се предвиждат санкции за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същият отправя искане за това не по-късно от 10 /десет/ дни от
деня, от който съответен обект следва да бъде снет.
(11) Опция 1: По инициатива на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
извърши доставка, монтаж и гаранционна поддръжка, на до 80 броя нова сигналноохранителна техника /СОТ/. Всяка СОТ следва да отговаря на изискванията, посочени в
техническата спецификация от документацията за участие и на спецификациите, посочени
в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Максималният бюджет за осъществяване доставките на СОТ, техният монтаж и
гаранционна поддръжка /опция/, е до 24 000 лева без ДДС.
В срока на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по собествена иницатива да заяви една,
няколко или всички прогнозирани бройки СОТ за доставка и монтаж. Ако до изтичане
срока на действие на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не възложи „опция за доставка на СОТ“,
се счита че същият няма да се възползва от правото за нейното включване.
(12) Опция 2: По инициатива на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
предостави услугата „охрана на имуществото“ – непрекъсната и в режим 24 часа, в случай
на дефектирал СОТ и при изрично искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за периода на ремонта.
Максималният бюджет за осъществяване услугата „охрана на имущество“, е до 20 000 лева
без ДДС.
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Ако до изтичане срока на действие на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не възложи „опция за
охрана на имущество“, се счита че същият няма да се възползва от правото за нейното
включване.
Чл.2А (1). В срок до 3 /три/ дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени
в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 /три/ дни от
настъпване на съответното обстоятелство.
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. Договорът влиза в сила на 01.12.2018 г. и е със срок на действие 36 месеца, считано
от тази датата или до изчерпване на максималната предвидена стойност за изпълнение на
предмета на поръчката по тази обособена позиция, а именно 750 000 лева.
Чл. 4. (1) Предоставянето на услугата по охрана на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
следва да се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при режим 24 /двадесети и четири/ часа в
денонощието – 7 /седем/ дни в седмицата.
(2) Привеждането в съответствие за работа на наличната СОТ със системата за
дистанционен мониторинг следва да се осъществи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30
/тридесет/ дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.
(3) Всяко последващо включване на обект под охрана със СОТ, следва да се осъществява
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 14 /четиринадесет/ календарни дни, считано от датата на
извършване на съответна заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Дейността по поддържане и профилактика следва да може да бъде организирана и
поета в срок до 14 дни /четиринадесет/ дни, считано от датата на подписване на
настоящия договор.
(5) Инкасовата дейност на пари следва да се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ редовно,
съобразно утвърден между страните график.
(6) Инкасовата дейност на удостоверителни знаци следва да се извършва от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по подадена заявка, едновременно с дейността по инкасирането на пари.
(7) Инкасовата дейност на пари следва да се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извънредно –
при подадени заявки за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 3 /три/ часа след подадена
заявка, но във времевия интервал 10:00 – 18:00 часа.
(8) Инкасовата дейност, предмет на договора, следва да бъде организирана и поета от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на подписването му. В
срока по предходното изречение се поема и дейностите по преброяване и обработка на
пари и по доставка на пликове.
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Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е: Територията на областите: област Варна,
област Велико Търново, област Видин, област Враца, област Габрово, - област Добрич,
област Ловеч, област Монтана, област Плевен, област Разград, област Русе, област
Силистра, област Търговище и област Шумен.
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 6. (1) За изпълнение предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя
максимален финансов ресурс в размер на 750 000 /седемстотин и петдесет хиляди/ лева
без ДДС, а с ДДС 900 000 /деветстотин хиляди/ лева, като заплаща само реално
потребените от него услуги. Стойността на опциите по чл. 2, ал. 11 и ал. 12 от Договора, е
посочена по отделно в съответните разпоредби и не е включена в стойността по
предходното изречение.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не ползва изцяло, услугите предмет на настоящия
договор, без от това за него да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици.
(3) При изпълнение на дейността по предоставяне на охранителни услуги, част от
предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възнаграждение както следва:
т. 1 за дейноста по охрана на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - сума, представляваща
сбор от единичните цени за предоставяне на охрана на обекти на Възложителя за
календарен месец. Единичните цени за предоставяне на услугата по охрана на обект за
календарен месец се определят съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –
Приложение № 7 към настоящия Договор. В случай, че за даден обект услугата по охрана е
предоставяна частично в месеца, то дължимата за него сума се изчислява пропорционално
на дните, в които реално услугата е била предоставяна;
т.2 за дейността по поддръжка - сумата на реално вложените в съответен месец резервни
части и труд;
т. 3 за дейността по охрана и транспорт на пари и удостоверителни знаци - сума,
представляваща сбор от единичните цени за инкасиране на обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
умножена по броя на извършеното инкасиране в календарен месец. Единичните цени за
предоставяне на услугата по охрана и транспорт на пари и удостоверителни знаци за
календарен месец се определят съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –
Приложение № 7 към настоящия договор;
т. 4 за дейността по преброяване и обработка за внасяне в банка на инкасирани пари –
сума, представляваща сбор от единичната цена за преброяване и обработка за всеки един
инкасо-плик, събран от тотопункт, умножена по броя на всички инкасо-пликове, събрани и
обработени в календарен месец;
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т. 5. за дейността по доставка на пликове за инкасиране на пари от тотопунктове - сума,
представляваща сбор от единичната цена за даден вид инкасо-плик, умножена по броя на
всички инкасо-пликове, заявени от Възложителя за доставка в календарен месец;
т. 6. за дейностите от обхвата на опциите – сумата на реално доставената СОТ и/или
извършена услуга по „охрана на имуществото“ в съответен месец.
(4) Посочените в Приложение № 7 цени са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за изпълнение на Услугите, включително и разходите за неговите подизпълнители, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси и претендира допълнителни
плащания или по-високи суми от посочените в Приложение № 7 поради неправилно
разбиране на условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или непредоставена пълна и точна
информация в документацията за участие в обществената поръчка, или че не е успял да
предвиди възникване на условия, които да водят до оскъпяване на работата му, или
всякакви други причини.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, чрез
периодични плащания, за услугите и доставките, предоставени в даден календарен месец –
в следващ календарен месец, след представяне на документите по чл. 8 от Договора.
Чл. 8. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
т.1 двустранно подписан от представители на страните протокол за броя обекти и времето
през което е предоставяна услугата по охрана на имущество; и
т. 2 двустранно подписан от представители на страните протокол за броя обекти и честота
на предоставяне в даден календарена месец на услугата за охрана и транспорт на пари и
удостоверителни знаци; и
т. 3 двустранно подписан от представители на страните протокол за броя и вида на
извършените дейности в даден календарен месец по поддръжка на СОТ – доставени и
монтирани елементи; и
т. 4 двустранно подписан от представители на страните протокол за броя на инкасопликовете, парите от които са преброени и обработени за внасяне в банка, в даден
календарен месец; и
т. 5 двустранно подписан от представители на страните протокол за броя на доставените
инкасо-пликове, в даден календарен месец; и
т. 6 двустранно подписан от представители на страните протокол за вида и стойността на
опция по чл. 2, ал. 11 и/или 12 от настоящия Договор, в даден календарен месец; този
протокол се изисква само в случай че дадена дейност по дадена опция е била заявена
изрично от Възложителя за изпълнение;и
т. 7 фактура за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 10
(десет) работни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при спазване на
условията по ал. 1.
Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД
BIC: BG60 UBBS 80021031 133040
IBAN:UBBSBGSF
титуляр на сметката:Тихомир Тодоров Тотов
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
Чл. 9А (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител,
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги,
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част
от Услугите за съответния период/съответната дейност, заедно с искане за плащане на тази
част пряко на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането
за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно
със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване
на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок 10 (десет) дни дни от
подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже
да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до
момента на отстраняване на причината за отказа.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на
Договора без ДДС, а именно 37 500 /тридесет и седем хилядии и петстотин/ лева
(„Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
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Чл. 11. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и
приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 15
(петнадесет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
при спазване на изискванията на чл.11 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или
нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл.12 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл.13 от Договора.
Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: Уникредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG10UNCR70001521679048
Чл. 13. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в т.ч. да съдържа задължение на банката - гарант да
извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като
трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 60
(шестдесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно
приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 8 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
застрахователната
полица/застрахователния
сертификат
на
представител
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към
усвояване на гаранциите.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 10
(десет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това
основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това
основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
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Чл. 18. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
да търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет)
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума
по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така
че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да
бъде в съответствие с чл.9 от Договора.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получава възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6-9 от
договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.
3. да дава препоръки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно сигурността на обектите и
изпълнението на договора.
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените
срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, удостоверяващи извършени
услуги/доставки, посочени в чл. 8;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
Договора;
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6. да създава съответната организация за охрана и безопасност, както и да провежда
задължителен периодичен инструктаж на охранителите но не по-малко от веднъж на всеки
6 (шест) месеца;
7. да изготвя и съхранява правила и указания за спецификата на извършваните видове
охранителна дейност, утвърдени от възложителя или от упълномощен от него
представител;
8. да осигури на служителите си лична идентификационна карта със снимка, отличителен
знак и униформено облекло, както и огнестрелно оръжие с необходими боеприпаси,
балистични противокоршумни жилетки, носима радиостанция и мобилен телефон;
противогаз, белезници и помощни средства, съгласно закона за частната охранителна
дейност;
9. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или посоченото от него отговорно лице / лице
за контакт и съответните компетентни органи за всяка възникнала аварийна или екстремна
ситуация по време на дежурството и предприема незабавни действия за отстраняване на
възникналата ситуация, в това число в случаи на пожари при наличие на датчик включен в
алармената система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, природни бедствия и пр.
10. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП] / [да
възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения;
11. Изпълнителят се задължава да сключи договори за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители в срок от 14 (четиринадесет) дни от сключване на
настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение
или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител
Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска
и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с
това да пречи на изпълнението, в т.ч. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време на
денонощието да проверява изпълнението на Договора и състоянието на охраняваните
обекти.
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или съответна част от тях;. да изисква от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от отчетите, в съответствие с
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уговореното в Договора; да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в
Договора.
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на
договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени
в този Договор;
3. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързано с организацията за изпълнение
предмета на Договора, включително, но не само:
- да осигури достъп до обектите, предмет на охрана по Договора;
- да предостави информация за лицата имащи достъп до обектите, правото на достъп за
външни лица, задълженията на работещите в обектите, както и друга необходима
информация свързана с техническите характеристики на обектите, работно време,
пропускателен режим и др.;
- да запази в тайна на условията и начина на охрана на обектите;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно
клаузите на Договора;
Специални права и задължения на Страните
Права и задължения на страните при предоставяне на дейността по охрана на
имуществото на Възложителя
Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугата по охрана на
имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/, в
помещенията на БСТ /тото-пунктове, административни офиси и складове/, посочени в
Приложение № 1, при спазване на изискванията на Закона за частната охранителна
дейност и другите нормативни актове в областта.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приведе в съответствие за работа със системата си
за дистанционен мониторинг обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в които към момента на
подписване на настоящия договор има монтирана СОТ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури охрана и на обекти, извън Приложение №
1, изрично посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно клаузите на настоящия договор.
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да снеме охрана от обект, изрично посочен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без от това да произтичат каквито и да са отговорности и да се търсят
обезвреди от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури охраняваните обекти да са под
непрекъснато наблюдение – режим 24/7, посредством денонощен дежурен център, който
следи и регистрира всички получени сигнали, с цел проверка и предотвратяване на
нарушения от специализирани въоръжени автопатрули.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при сигнал за нарушение в обект, да реагира чрез
специализиран въоръжен патрул, като последният следва да е пристигнал в обекта до
петата минута през нощта и до седмата минута през деня от получаване на сигнала в
дежурния център, при лоши климатични условия – до десет минути.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява до петата минута от получаване на
алармен сигнала от охранявания обект, отговорни длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
по телефон при получаване на сигнал за нарушение в обекта /съмнение за престъпна
дейност, пожар, спиране на електрозахранването, технически проблем, др./. Отговорните
длъжностни лица се посочват писмено, в списък от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който се предава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да блокира входно-изходните и уязвимите точки на
охраняван обект, за който е получен сигнал за нарушение и да изчака отговорно
длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отваряне и достъп до обекта в случаите, когато в
него няма служител.
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури физическа охрана на обекта до пристигане
на отговорно длъжностно лице на БСТ, в случай на проникване в обекта/нарушена негова
цялост/пожар, установено от специализирания въоръжен патрул.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми до пета минута от получаване на сигнала
от предавателя с определена персонална честота органите на МВР и/или
противопожарната охрана при съмнения за престъпна дейност и/или пожар в обекта.
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
информация относно времето за реакция на специализираните въоръжени патрули при
сигнал за нарушение в негов обект; времето на включване/изключване на СОТ в обектите
му.
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури запазването в тайна условията и начина на
използване на СОТ.
Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема пълна имуществена отговорност за стойността на
находящото се в съответен обект движимо имущество /съгласно изготвени списъци с
описи на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тях по балансовата им стойност, подписани
от представители на страните/, в случай на причинена щета, резултат от неточно
изпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълното възстановяване на причинени липси/вреди на
имуществото на Възложителя, като за целта е длъжен да сключи и поддържа за срока на
договора застраховки с предмет:
т. 1 имуществени вреди, причинени от служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица, в
това число на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при или по повод осъществяване на дейността му, с лимит
на отговорността не по-малък от 10 000 /десет хиляди/ лева за едно събитие и 50 000
/петдесет хиляди/ лева в агрегат;
т. 2 имуществени вреди, в резултат на използване на оръжие от служители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с дейността му, разрешена от Закона за контрол над
взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му;
т. 3. имуществени вреди, причинени вследствие на неспазени задължения или неправилни
действия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно извършваната по силата на договора
дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по охрана на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със СОТ.
(3) Изпълнителят, при подписване на договора се задължава да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено копие на валидни застрахователни полици по застраховки с
предмета, посочен в ал. 2 настоящия член
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя нa ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено копие на
всяко допълнително споразумение към застрахователна полица, касаещо параметрите на
застрахователното покритие, посочени в настоящата ал. 2 в срок от 5 /пет/ работни дни от
подписване на същото от застрахователното дружество и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа, посочените в ал. 2 лимити на
отговорност по застрахователна полица за целия срок на договора. В случай на частично
или цялостно изчерпване на лимитите на отговорност, поради изплащане на
застрахователни обезщетения по застрахователната полица за настъпили застрахователни
събития в периода на застрахователната полица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
възстанови лимитите на отговорност до размерите, посочени в ал. 2 като заплаща за своя
сметка допълнителната застрахователна премия.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска обезщетение пряко от застрахователя, съгласно
чл. 226 ал. 1 от Кодекса на застраховането.
Чл. 27. (1)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстановява стойността на
липсващо/увредено имущество – в срок до 40 (четиридесет) дни, считано от датата на
подписване на двустранен протокол, в който е посочен видът и стойността на
липсата/вредата, а когато е приложимо – и след изготвяне на протокол от органите на
МВР.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати свой представител за подписване на
протокол по предходната алинея в срок до три дни от получаване на писмена покана за
това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сам изготвя и подписва протокол, сочещ вида и стойността на
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липсата/вредата и го изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да възстанови
стойността на липсващо/увредено имущество – в срок до 30 (тридесет) дни, считано от
датата на получаване на този протокол.
Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прави необходимите изменения и допълнения в
първоначално съгласувания с ВЪЗЛОЖИЕТЛЯ Проект на план за реагиране при
задействане на сигнал „аларма” от обектите, охранявани със СОТ с оглед подобряване
условията и увеличаване надеждността на охраната, които промени съгласува с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и са в съответствие с условията при които е възложена обществената
поръчка и ЗОП.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 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. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи писмено, в списък, който се
предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свои служители - отговорни длъжностни лица, които да
бъдат уведомявани по телефон при съмнение за нарушения, проникване, пожар и други в
охраняван обект, които да бъдат на разположение за осигуряване на достъп до него, както
и да подписват изготвяни по силата на настоящия договор протоколи.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на
неизправност на СОТ в обектите и да не допуска закриване видимостта на датчиците от
СОТ към охраняван обект.
(3) В случай, че върху даден обект, подлежащ на охрана, е извършено противоправно
посегателство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не влиза до пристигане на мобилен
оперативен екип на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с цел запазване на местопроизшествието. В случай,
че посегателството е констатирано от него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми
незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и дежурния в районното управление на МВР.
Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предлага изменения и допълнения на вече
утвърдения Проект на план за реагиране при задействане на сигнал „аларма” от обектите,
охранявани със СОТ с оглед подобряване условията и увеличаване надеждността на
охраната, в съответствие с условията при които е възложена обществената поръчка и ЗОП.
Права и задължения на страните при предоставяне на дейността по поддръжка и
профилактика на осигурената от Възложителя сигнално-охранителна техника:
Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
т.1. най-малко един път годишно да извърши физически преглед и профилактика на
монтираната при Възложителя СОТ, след което да изготви доклад за констатираното
състояние на техниката и евентуални препоръки за подмяна изцяло и/или нейни части.
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Прегледа и профилактиката се извършва по време, предварително съгласувано с
Възложителя;
т.2. да предоставя консултации по телефон и е-мейл, относно постъпили запитвания за
работата на СОТ – в режим 24/7;
т.3. да извършва на подмяна на дефектирали елементи на СОТ и/или ремонт – доставка и
монтаж. Тази дейност следва да се осъществява в срок до 24 часа от получаване на заявка
от Възложителя за неработещ СОТ или от констатирането му от изпълнителя – което от
двете събития настъпи по-рано, освен ако по обективни причини е необходим по-дълъг
срок – в този случай същият се договаря между страните;
т.4. да извършва цялостен демонтаж и монтаж на дефектирала/липсваща СОТ - в срок до
36 часа от получаване на заявка от Възложителя, освен ако по обективни причини е
необходим по-дълъг срок – в този случай същият се договаря между страните.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп до обектиет, където е монтиран
СОТ, във време предварително съгласувано между страните, за изпълнение
задължениятана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предходаната ал. 1.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
предоставяне на услугите и извършване на доставките по настоящия член, ако същите са в
отклонение от Техническото му предложение – Приложение № 6 към Договора и/или са
изпълнени некачествено. В този случай, неточностите се описват в протокол, който се
представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а евентуално протоколирани и фактурирани
доставки/услуги, не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Права и задължения на страните при предоставяне на дейността по охрана и
транспорт на пари и удостоверителни знаци на Възложителя:
Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугата по охрана и транспорт
на ценни пратки и товари /инкасиране на пари и удостоверителни знаци/ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от и до обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или до/от банки, с които
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключени договори за предоставяне на финансови услуги,
посочени съответно в ПРИЛОЖЕНИЯ № 2, № 3 и № 4 при спазване на изискванията на
Закона за частната охранителна дейност и другите нормативни актове в областта.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да инкасира пари, оформени и предадени му във вид
на ценни пратки в специални инкасо пликове, като ги събира, охранява, преброява и
обработва, превозва и предава от/до банкови клонове, посочени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на
банките, посочени в Приложение № 3, където ги предава срещу подпис на оторизирано
длъжностно лице. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава сигурността на ценните пратки по време
на транспортирането им от обект до обект, както и съхранението им в трезор до
предаването им в съответните банкови клонове на банките, посочени в Приложение № 3.
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да инкасира удостоверителни знаци, оформени и
предадени му във вид на ценни товари, като ги събира, охранява, превозва и предава до
административни офиси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Приложение № 4, където ги
предава срещу подпис, на оторизирано длъжностно лице.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури инкасиране на пари и удостоверителни
знаци от/до и на обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/банки, с които последният има сключен
договор за предоставяне на финансови услуги, изрично посочени от него, които са извън
посочените в Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4, съгласно клаузите на
настоящия договор.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да снеме от маршрут за инкасиране обект, посочен
изрично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без от това да произтичат каквито и да са отговорности и да
се търсят обезвреди от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същият отправя искане за това не по-късно
от 10 /десет/ дни от деня, от който съответен обект следва да бъде снет.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява дейността по транспорт и охрана чрез
специализирани бронирани автомобили, съгласно изискванията на чл. 37 ЗЧОД и на глава
трета, раздел VIII от Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за
организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от
Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова
класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от
Закона за частната охранителна дейност, собственост на търговеца, наети или
предоставени от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 8 ЗЧОД.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да инкасира пари редовно, съгласно утвърдените
графици за инкасиране на, включени в предмета на поръчката по настоящата обособена
позиция, а така също и извънредно – в срок до 3 /три/ часа след подадена заявка, но във
времевия интервал 10:00 – 18:00 часа;
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да инкасира удостоверителни знаци по подадена
заявка, едновременно с дейността по инкасирането на пари.
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява инкасовата дейност съгласно изготвен
от участника График на транспортиране, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а така също и
посредством изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
- инструкция, която да съдържа правилата за осъществяване на дейността по инкасиране
и транспортиране и охрана на ценните пратки; и
- тактика на действия в извънредни ситуации /нападение, ПТП, поставено взривно
устройство, др./.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за инкасираните пари и удостоверителни знаци да
подготвя и съставя съпроводителни документи към тях /предавателни протоколи, разписни
декларации, книга за приети/изпратени ценни пратки и др./.
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява инкасовата дейност изцяло със свои
служители и осигурени от него технически и помощни средства, така че да се гарантира
точното изпълнение на услугата, независимо дали са настъпили технически,
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организационни и др. затруднения за него, независимо дали се осъществява редовен или
извънреден транспорт. Сформираните екипи и използваните средства трябва да отговарят
на нормативните изисквания за това.
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява инкасовата дейност без участието на
служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в нея; без като за депа /пунктовете за съхранение на ценни
пратки/ да се използват помещения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(13)/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отчита инкасовата дейност, осъществена от него
чрез издаване на справки на база на попълнените и подписани между страните приемопредавателни протоколи; да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на
изпълнението на задълженията си по договора и констатираните нарушения,
посегателства, нередности, предприети мерки.
(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури охранителите от екипите, извършващи
инкасирането, да са с лична идентификационна карта, отличителен знак или униформено
облекло, огнестрелно оръжие с необходими боеприпаси, балистични противокоршумни
жилетки, носима радиостанция и мобилен телефон; противогаз, белезници и помощни
средства, съгласно Закона за частната охранителна дейност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и
предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмен списък с лицата по предходната точка, като в
случай на актуализирането му уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури, че служителят от съответен инкасиращ екип,
който приема ценната пратка в обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще провери запечатана и
пломбирана ли е ценната пратка, съдържаща парични средства, сумата и обявеното
съдържание по Книга за приетите ценни пратки - Приложение № 9 съответства ли на
обявената стойност на ценната пратка в Книгата за изпратени ценни пратки - Приложение №
10 След извършване на проверка на вписаните данни по предходното изречение,
представители на страните полагат подписи, съответно в ПРОТОКОЛ за приемане и
предаване на ценни пратки и в Книгата за изпратени ценни пратки и Книгата, като с това се
счита, че ценната пратка е приета от инкасовия екип на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предал и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е приел ценната пратка, установено с
подписи по реда на този договор, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да прави възражения, че
пратката не е предадена по уговорения начин и в срок.
(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури запазването в тайна условията и начина на
осъществяване на дейността по охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасиране
на пари и удостоверителни знаци.
Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема пълна имуществена отговорност за стойността на
приетите чрез протокол подписан от двете страни, за транспортираните ценни пратки и
товари.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълното възстановяване на причинени липси/вреди в
имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за целта е длъжен да сключи и поддържа за срока
на договора застраховки с предмет:
т. 1. Загуби и вреди на ценни пратки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при или по повод
осъществяване на транспорта /от инкасиран обект до банков офис, в който се
инкасира/, с лимит на отговорността не по-малък от 150 000 лева за всяко едно
събитие;
т. 2. Имуществени вреди, причинени вследствие на неспазени задължения или
неправилни действия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно извършваната по
силата на договора дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по охрана и транспорт на пари и
удостоверителни знаци на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при подписване на договора се задължава да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено копие на валидни застрахователни полици по застраховки с
предмета, посочен в ал. 2 настоящия член.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя нa ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено копие на
всяко допълнително споразумение към застрахователна полица, касаещо параметрите на
застрахователното покритие, посочени в настоящата ал. 2 в срок от 5 /пет/ работни дни от
подписване на същото от застрахователното дружество и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа, посочените в ал. 2 лимити на
отговорност по застрахователна полица за целия срок на договора. В случай на частично
или цялостно изчерпване на лимитите на отговорност, поради изплащане на
застрахователни обезщетения по застрахователната полица за настъпили застрахователни
събития в периода на застрахователната полица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
възстанови лимитите на отговорност до размерите, посочени в ал. 2 като заплаща за своя
сметка допълнителната застрахователна премия.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска обезщетение пряко от застрахователя, съгласно
чл. 226 ал. 1 от Кодекса на застраховането.
Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстановява стойността на липсващо/увредено
имущество – в срок до 40 (четиридесет) дни, считано от датата на предявяване на
претенция от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настъпила липса.
Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прави необходимите изменения и допълнения
в първоначално съгласуваните с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи по чл.32, ал. 9 от настоящия
договор, които промени съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са в съответствие с съответствие с
условията при които е възложена обществената поръчка и ЗОП.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол върху инкасовата дейност по
всяко време, по начин и със средства, които по негова преценка са необходими и
достатъчни за изпълнение на поетите с договора задължения.
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Чл. 36. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подготвя инкасовите пратки с пари и
удостоверителни знаци, оформени във вид на ценни пратки в специални инкасо пликове,
осигурени от него, в сроковете, съответстващи с действащия График на транспортиране.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена
информация за вида и стойността на паричните пратки, като за целта оформя предоставени
му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи - работен лист и опис.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя и осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
свободен достъп на територията на инкасираните обекти.
Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предлага изменения и допълнения на вече
утвърдени документи по чл. 32, ал. 9 от този Договор с оглед подобряване условията и
увеличаване надеждността на охраната, в съответствие с съответствие с условията при
които е възложена обществената поръчка и ЗОП.
Права и задължения на страните при предоставяне на дейността по преброяване и
обработка за внасяне в банка на инкасираните пари от тотопунктовете, посочени от
Възложителя:
Чл. 38. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейноста по преброяване на инкасираните от него
суми и внасянето им в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банков клон, при спазване на
сроковете и изискванията, посочени в Техническата спецификация от Документацията и
Техническото предложение от офертата – Приложение № 5 и Приложение № 6 към
Договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за сигурността на инкасираните от него
суми по време на преброяването им и обработката им, до момента на внасянето им в
банков клон, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Правата и задълженията на страните, посочени
в чл. 33 от настоящия Договор, намират приложение и при изпълнение на настоящата
дейност.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол върху дейността по преброяване
и обработка за внасяне в банка на инкасирините от негови обекти суми, по всяко време, по
начин и със средства, които по негова преценка са необходими и достатъчни за
изпълнение на поетите с договора задължения.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за банковите
клонове, в които следва да внася обединените парични пратки и за работното им време, а
така също и за всяко едно изменение на тези данни.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съдейста на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установяване на
пълноценен контакт със съответната банка, в чиито банкови клонове, ще се извършва
внасянето на обединените парични пратки.
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Права и задължения на страните при предоставяне на дейността по доставка на
пликове за инкасиране на пари от тотопунктовете, посочени от Възложителя:
Чл. 39. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, следва да осигурява пликове за инкасиране на пари от
тотопунктовете на последния, в следните размери:
- малък плик, с размери – 130 мм/260 мм;
- голям плик, с размери – 195 мм/360 мм.
(2) Пликовете за инкасо се заявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се доставят от изпълнителя
до съответен тотопункт. Заявката и доставката се извършват при необходимост, по
начин по-който да обезпечат нормалното осъществяване на дейността по инкасиране.
(3) Доставените инкасо-пликове, следва да отговарят на нормативните изисквания за
дейността и да са годни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща стойността за доставени
инкасо-пликове, за които е установена каквато и да е негодност. За целта се оформя
протокол, към който се прилагат негодните инкасо-пликове и се предоставят на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 40. (1) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на което и да е от
задълженията му по този договор /с изключение на задълженията, посочени в ал. 2 и ал.
3 на настоящия член/, същият дължи неустойка в размер на 0,05% върху общата
стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността му.
Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащане на дължимо, съгласно р. III от
настоящия договор възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или от учредената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение на договора.
(2) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на всяко едно от задълженията му по чл.
27, чл. 34 и чл. 38, същият дължи неустойка в двоен размер на стойността на съответна
липса/вреда. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащане на дължимо, съгласно
р. III от настоящия договор възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или от учредената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение на договора.
(3) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на всяко едно задължение за
осъществяване на услуга по извънредно инкасиране на обект или неосъществяването й в
рамките на деня в който тя е заявена /т.е. във времевия интервал 10:00–18:00 часа/, същият
дължи неустойка в размер на 20 лева за всеки час забава, но не повече от 100 лева за
период от 24 часа, до окончателно изпълнение на заявката. Сумата се удържа от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащане на дължимо, съгласно р. III от настоящия договор
възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или от учредената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение на договора.
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Чл. 41. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,05%
върху стойността на съответно дължимо плащане за всеки просрочен ден, но не повече от
10% от стойността му.
Чл. 42. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 30% (тридесет на сто) от Стойността на
Договора.
Чл. 43. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка
чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 44. 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.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 45. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност
на Договора /тази стойност не включва стойността на опциите/;
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 5 (пет)
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 ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. При развалянето му по предвидения от закона или този договор ред.
(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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. с едностранно тримесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. с едностранно шестмесечно писмено предизвестие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Чл. 46. (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. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на която и да е от Услугите за повече от 12
(дванадесет) часа, в случай че прекратяването не е резултат от непреодолима сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на задължения по чл. 4, ал. 2 и ал. 7 от
настоящия договор с повече от 20 /двадесет/ календарни дни, считано от съответно
уговорения срок, като в този случай, дължи като неустойка стойността на всички
имуществени вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от неизпълнението;
3. Изпълнителят забави повече от три пъти изпълнение на задължение по чл. 31, ал. 7, чл.
27, чл. 34, чл. 38 от настоящия договор.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на
поръчката /Техническата спецификация и Техническото предложение/.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като му е дал 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. 47. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 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 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. 48. 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 отчети, изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването; и
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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. 49. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 50. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните
в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора
и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби, в т.ч. но не
само и пред тези, посочени в Общи условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора,
освен ако с тях не се въвеждат по неизгодни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия;
3. разпоредбите на Допълнителните споразумения имат предимство пред
разпоредбите на Договора и Приложенията към него.
Спазване на приложими норми
Чл. 51. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са
длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други
изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 ЗОП.
Конфиденциалност
Чл. 52. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да
не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при
или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и
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ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с
изпълнението на Договора.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна,
като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор
от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган
и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения,
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него
физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези
задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила
и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
Чл. 53. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни
и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде
безпричинно отказано или забавено.
Прехвърляне на права и задължения
Чл. 54. 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 и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.
Изменения
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Чл. 55. 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.
Непреодолима сила
Чл. 56. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на
това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до
5 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
Нищожност на отделни клаузи
Чл. 57. 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.
Уведомления
Чл. 58. (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 – 1618
ул. „Хайдушко изворче” № 28
ЦУ на ДП БСТ
Тел.: 02/81 81 888
Факс: 02/81 81 801
Лицa за контакт:
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Милчо Димитров – ЦУ на ДП БСТ
Тел: 02/ 81 81 817
e-mail: m.dimitrov@toto.bg
Методи Методиев – Директор , СЗРД на ДП БСТ
Тел.: 096/ 30 59 50
e-mail: rd_montana@toto.bg
Вася Ботева – Директор, СЦРД на ДП БСТ
Тел.: 082/ 82 54 96
e-mail: rd_ruse@toto.bg

Петя Иванова – Директор , СИРД на ДП БСТ
Тел.: 052/ 620684
e-mail: rd_varna@toto.bg
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к/ 1407, р-н „Лозенец“, ул. „Бигла“ № 2 А
Тел.: 02/94420000
мобилрн телефон: 0895255555
Факс: 02/9461652
e-mail: office@bodusod.bg
Лице за контакт: Тихомир Тотов, управител „БОДУ“ ООД
(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;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. 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 (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в
писмен вид в срок до 5 (пет) 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, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица
за контакт.
(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 5 (пет) дни от
вписването ѝ в съответния регистър.
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Език
Чл. 59. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи,
свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и
при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право
Чл. 60. 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 българското право.
Разрешаване на спорове
Чл. 61. 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.
Екземпляри
Чл. 62. Този Договор се състои от 28 (двадесет и осем) страници и е изготвен и подписанв
3 (три) еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Иизпълнителя.
Приложения:
Чл. 63. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Списък на сгради и тотопунктове съгласно чл. 1, т. 1;
Приложение № 2 – Списък на сгради и тотопунктове съгласно чл. 1, т. 2;
Приложение № 3 – Списък на обслужващи ДП БСТ банки съгласно чл. 2, ал. 7;
Приложение № 4 – Списък на офиси на ДП БСТ съгласно чл. 2, ал. 8;
Приложение № 5 – Технически спецификации на поръчката;
Приложение № 6 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 7 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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Приложение № 8 – Протокол от проведени преговори между Възложителя и Изпълнителя;
Приложение № 9 - Книга за приетите ценни пратки съгласно чл. 32, ал. 15;
Приложение № 10 Книгата за изпратени ценни пратки съгласно чл. 32, ал. 15.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/

………………………………......
ДАМЯН ДАМЯНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/

................................................
ТИХОМИР ТОТОВ
УПРАВИТЕЛ

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/

……………………………………..
СВЕТЛА НИКОЛОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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