
 Приложение № 3 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

ДО 

Дирекция за национален строителен контрол 

Бул. „Христо Ботев” 47 

гр. София 

  

Уважаеми Дами и Господа, 

 След запознаване с документацията за участие в процедура по глава осма „а“ от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА ДНСК, В ГР. СОФИЯ БУЛ. 

„ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35” ние:  

От 

………………………………………………………………………………………………………… 

/изписва се името на Участника/ 

…………………………………………………………………………………………………………

 /ЕИК/    /адрес по регистрация/ 

ангажираме се да изпълним настоящата обществена поръчка за “ОСЪЩЕСТВЯ-

ВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА ДНСК, В ГР. СО-

ФИЯ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35”, при спазване на изисква-

нията от техническото задание, при следните условия: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от крайния срок 

за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко 

време преди изтичане на този срок. 

 

Дата……………..2014 г. …………………………. 
 /име и подпис/ 

  



 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

ДО 

Дирекция за национален строителен контрол 

Бул. „Христо Ботев” 47 

гр. София 

  

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 След запознаване с изискванията за участие процедура по глава осма „а“ от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА ДНСК, В ГР. СОФИЯ 

БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35” ние:  

От ………………………………………………………………………………………………………………. 
/изписва се името на Участника/ 

…………………………………………………………………………………………………………………..
 /ЕИК/    /адрес по регистрация/ 

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническото задание и документацията за учас-

тие при следните финансови условия:  

Месечен абонамент в размер на ………..… (словом:………………..…) лева без ДДС. 

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от крайния срок 

за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко 

време преди изтичане на този срок. 

 

 

Дата……………..2014 г. …………………………. 
 /име и подпис/ 

 



 Приложение № 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47 ал.1, т. 1 от ЗОП 

Долуподписаният…………………………………………………………………….............. 

притежаващ лична карта № …., издадена на ……………........................................................... 

гр. …………………………, ЕГН: ……………………………. с адрес за кореспонденция  

гр. /с / ……………………………………………… 

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …...... 

в качеството си на : 

А. Физическо лице - едноличен търговец /ЕТ/  ............................................................................. 

Б. Представител на юридическото лице  ..………………………....................................... 
 / наименование на юридическото лице/ 

със седалище гр. /с/ ………………………………………………, с адрес за кореспонденция  

гр. /с/ ………………………………………………, пощенски код ……….................................... 

…………………………………………………………………………………................................... 
/ адрес на юридическото лице или ЕТ/ 

данъчна служба ……………………………………………………………….………………........... 

ЕИК …………………………., тел. ……………………………, факс ………….….………………  

участник в процедура „Публична покана“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА 

ДНСК, В ГР. СОФИЯ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35” 

Д Е К Л А Р И Р А М :  

Не съм осъден с влязла в сила присъда (Съм осъден, но съм реабилитиран), за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация 

с невярно съдържание. 

Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР …………………………. 
 /подпис и печат/ 

*Декларацията се отнася за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

 



    Приложение № 5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   

Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47 ал.1, т. 2 и 3 от ЗОП 

Долуподписаният…………………………………………………………………….............. 

притежаващ лична карта № …., издадена на ……………........................................................... 

гр. …………………………, ЕГН: ……………………………. с адрес за кореспонденция  

гр. /с / ……………………………………………… 

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …...... 

в качеството си на : 

А. Физическо лице - едноличен търговец /ЕТ/  ............................................................................. 

Б. Представител на юридическото лице  ..………………………....................................... 
 / наименование на юридическото лице/ 

със седалище гр. /с/ ………………………………………………, с адрес за кореспонденция  

гр. /с/ ………………………………………………, пощенски код ……….................................... 

…………………………………………………………………………………................................... 
/ адрес на юридическото лице или ЕТ/ 

данъчна служба ……………………………………………………………….………………........... 

ЕИК …………………………., тел. ……………………………, факс ………….….………………  

участник в процедура „Публична покана“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА 

ДНСК, В ГР. СОФИЯ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35” 

Д Е К Л А Р И Р А М :  

Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност; 

Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация и не се нами-

рам в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на деклара-

ция с невярно съдържание. 

 

 

 

Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР …………………………. 
 /подпис и печат/ 

 

  



Приложение № 5 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   

Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47 ал.2 т. 1 и т. 3 от ЗОП 

Долуподписаният…………………………………………………………………….............. 

притежаващ лична карта № …., издадена на ……………........................................................... 

гр. …………………………, ЕГН: ……………………………. с адрес за кореспонденция  

гр. /с / ……………………………………………… 

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …...... 

в качеството си на : 

А. Физическо лице - едноличен търговец /ЕТ/  ............................................................................. 

Б. Представител на юридическото лице  ..………………………....................................... 
 / наименование на юридическото лице/ 

със седалище гр. /с/ ………………………………………………, с адрес за кореспонденция  

гр. /с/ ………………………………………………, пощенски код ……….................................... 

…………………………………………………………………………………................................... 
/ адрес на юридическото лице или ЕТ/ 

данъчна служба ……………………………………………………………….………………........... 

ЕИК …………………………., тел. ……………………………, факс ………….….………………  

участник в процедура „Публична покана“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА 

ДНСК, В ГР. СОФИЯ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35” 

Д Е К Л А Р И Р А М :  

1. Представляваният от мен участник: 

 не е в открито производство по несъстоятелност;  

  не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 

чл. 740 от Търговския закон; 

 не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и 

подзаконови актове; 

 неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил 

дейността си. 

2. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или 

към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган⃰ или парични 

задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 

данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. 



    Приложение № 5 

 

⃰⃰ При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията по чл. 162, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс се прилага копие на съответния документ към настоящата 

декларация. 

 

 

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация 

с невярно съдържание. 

 

Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР …………………………. 
 /подпис и печат/ 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   

Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47 ал. 2 т. 4 от ЗОП 

 

Долуподписаният…………………………………………………………………….............. 

притежаващ лична карта № …., издадена на ……………........................................................... 

гр. …………………………, ЕГН: ……………………………. с адрес за кореспонденция  

гр. /с / ……………………………………………… 

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …...... 

в качеството си на : 

А. Физическо лице - едноличен търговец /ЕТ/  ............................................................................. 

Б. Представител на юридическото лице  ..………………………....................................... 
 / наименование на юридическото лице/ 

със седалище гр. /с/ ………………………………………………, с адрес за кореспонденция  

гр. /с/ ………………………………………………, пощенски код ……….................................... 

…………………………………………………………………………………................................... 
/ адрес на юридическото лице или ЕТ/ 

данъчна служба ……………………………………………………………….………………........... 

данъчен № ……………………..…………., БУЛСТАТ …………………………............................ 

тел. ……………………………, факс ………….….………………  

участник в процедура „Публична покана“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА 

ДНСК, В ГР. СОФИЯ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35” 

Д Е К Л А Р И Р А М :  

Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за 

наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години. 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация 

с невярно съдържание. 

 

 

 

Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР …………………………. 
 /подпис и печат/ 

 

  



    Приложение № 7 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   

Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47 ал. 5, т. 1 от ЗОП 

Долуподписаният ……………………………………………………............................................... 

притежаващ лична карта № ……………………, издадена на ……………................................... 

гр. …………………………, ЕГН: …………………………. с адрес за кореспонденция  

гр. /с / ……………………………………………………............. 

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …..................................... 

в качеството си на : ….………………………………………………………………....................... 

на фирма............................................................................................................................................... 

участник в процедура „Публична покана“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА 

ДНСК, В ГР. СОФИЯ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М :  

 

Не съм свързано лице по смисъла на т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за 

обществени поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

администрация. 

 

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация 

с невярно съдържание. 

 

 

 

Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР …………………………. 
 /подпис и печат/ 

*Декларацията се отнася за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП 

 

 

  



Приложение № 8 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   

Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47 ал. 5, т. 2 от ЗОП 

 

Долуподписаният ……………………………………………………............................................... 

притежаващ лична карта № ……………………, издадена на ……………................................... 

гр. …………………………, ЕГН: …………………………. с адрес за кореспонденция  

гр. /с / ……………………………………………………............. 

ул. ……………………………………….....….… № ….... бл. ..….. вх. ..….. етаж …..… ап. …..... 

в качеството си на :...…………………………………………………………………....................... 

на фирма................................................................................................................................................ 

участник в процедура „Публична покана“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА 

ДНСК, В ГР. СОФИЯ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М :  

 

Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация 

с невярно съдържание. 

 

 

 

 

Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР …………………………. 
 /подпис и печат/ 

 

 

 

 



    Приложение № 9 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

Долуподписаният…………………………………………………………………….............. 

притежаващ лична карта № …., издадена на ……………........................................................... 

гр. …………………………, ЕГН: ……………………………. с адрес за кореспонденция  

гр. /с / ……………………………………………… 

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …...... 

в качеството си на : 

А. Физическо лице - едноличен търговец /ЕТ/  ............................................................................. 

Б. Представител на юридическото лице  ..………………………....................................... 
 / наименование на юридическото лице/ 

със седалище гр. /с/ ………………………………………………, с адрес за кореспонденция  

гр. /с/ ………………………………………………, пощенски код ……….................................... 

…………………………………………………………………………………................................... 
/ адрес на юридическото лице или ЕТ/ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

- при изпълнението на обществена поръчка с предмет “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА ДНСК, В ГР. СОФИЯ БУЛ. 

„ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35” няма да използвам/ще използвам 

подизпълнители; 

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на 

подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие 

в процедурата; 

- при изпълнение на поръчката подизпълнителите ще извършват следните видове 

работи …….......................................................................................................................................; 

- делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ......... на 

сто от предмета на поръчката; 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР …………………………. 
 /подпис и печат/ 

  



 Приложение № 10 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка с предмет: 

“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА 

ДНСК, В ГР. СОФИЯ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35” 

Долуподписаният  ……………………………………………………………………………. 

с лична карта №……………………., издадена на …………….. от ………………………..…….,  

в качеството ми на ………………………………....……………………(посочете длъжността)  

на ……………………………………………………….(посочете фирмата на подизпълнителя), 

ЕИК ………………….. регистриран по фирмено дело № ……………….… по описа 

за ……………. г. на …………...…………… окръжен съд, със седалище и адрес на управление 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

Съгласен съм представляваното от мен дружество: ……………………………………... 

да участва като подизпълнител на участника ……………………………………………………... 

(посочете участника, на който сте подизпълнител) при изпълнение на горепосочената 

поръчка.  

Дейностите, които ще изпълнява дружеството като подизпълнител и размера на 

участието в % са, както следва:  

………………………………………………………………………………………………………… 

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от 

Вас като подизпълнител).  

Запознат съм, че заявявайки желанието си да бъде подизпълнител, дружеството няма 

право да участва в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни данни. 

 

Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР …………………………. 
 /подпис и печат/ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 56, ал. 1, т.11 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният ……………………………………………………………………………. 

с лична карта №……………………., издадена на …………….. от ………………………..……., 

в качеството ми на ………………………………....………………………………………………... 
( посочете длъжността, която заемате съгласно  чл.47, ал 4 ЗОП ) 

на ………………………………………………………………...…………………………………..., 
( посочете дружеството на участника ) 

регистриран по фирмено дело № ………………..….. по описа за……………….. г.  

на……………………………………… окръжен съд, със седалище и адрес на управление 

……........................................................................................................................................................ 

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
( посочете наименованието на поръчката ) 

Д Е К Л А Р И Р А М :  

при изпълнението на обществена поръчка с предмет “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪО-

РЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА ДНСК, В ГР. СОФИЯ БУЛ. 

„ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35” в настоящата оферта са спазени изиск-

ванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - 

в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП. 

 

 

 

 

Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР …………………………. 
 /подпис и печат/ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за запознаване с условията на поръчката 

 

Долуподписаният ……………………………………………………………………………. 

с лична карта №……………………., издадена на …………….. от ………………………..……., 

в качеството ми на ………………………………....………………………………………………... 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) 

на ………………………………………………………………...…………………………………..., 
( посочете дружеството на участника ) 

регистриран по фирмено дело № ………………..….. по описа за……………….. г.  

на……………………………………… окръжен съд, със седалище и адрес на управление 

……........................................................................................................................................................ 

- участник в процедура по глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез 

публична покана с предмет: “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХ-

РАНА В СГРАДИТЕ НА ДНСК, В ГР. СОФИЯ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. 

„АЛАБИН“ №35”  

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

1. Запознат съм и приемам всички условия и особености на настоящата поръчка и договор.  

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи 

норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните 

за поръчката. 

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на 

последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка. 

 

 

Дата……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР …………………………. 
 /подпис и печат/ 
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СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

1.Дружество /наименование/ на участника: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Адрес за кореспонденция: 

гр. …………………………… ул. …………………………………….. п.код. ……… 

телефон: ……………………………….. факс: …………………..…………… 

e-mail: ……………………………………………….. 

 

3.Лице за контакти: 

………………………………………………………………………………………………………… 

длъжност……………………………………………………………………………………………… 

телефон/ факс. ……………………………………………….. 

 

4.Банкови реквизити на сметката 

 БАНКА: ……………………………………………….. 

 BIC:  …………………………………………………… 

 IBAN:  …………………………………………………. 

5.Титуляр на сметката: ………………………………………………….…………………………... 

 

 

Дата……………..2014 г. …………………………. 
 /подпис и печат/ 
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Д О Г О В О Р  
 

№ .................................... 
Днес ………………………. в гр. София се сключи настоящият между: 

I. Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. "Христо Ботев" № 47. 

представлявана от арх. Николай Христов - началник на ДНСК и Звезделина Иванова - начал-

ник па отдел ФОУС, БУЛСТАТ 130008993, наричана по-долу накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна и 

II. ………………….., адрес: ……………………………………., представлявано от 

…………………………, ЕИК ……………………., наричан по-долу накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

от друга страна. 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и осъ-

ществява денонощна въоръжена физическа охрана на административната сграда на ДНСК, на-

ходяща се в гр. София. бул."Христо Ботев" № 47 и дванадесет часова дневна (в работни за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дни) въоръжена физическа охрана на административната сграда на ДНСК, 

находяща се в гр. София, ул."Алабин"№35. 

(2) Охраната се осъществява съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 

1, неразделна част от настоящия договор. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.2. Договорът се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от 03.04.2014 г. 

III. ЦЕНА 

Чл.3. За извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му заплаща въз-

награждение, в размер на ………………………………… месечно, без ДДС. 

Чл.4.Сумата се изплаща по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изтичане па 

календарния месец, за който се отнася плащането, в срок до тридесет работни дни, считано от 

датата на представяне на фактура за предходния месец. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване планове за охрана на админист-

ративната сграда на бул."Христо Ботев" № 47 с минимум петима охранители и на админист-

ративната сграда па ул."Алабин" № 35 – с минимум двама охранители; 

2. да осигури охранителите с отличителни знаци и/или униформа; 

3. да охранява и пази повереният му обект с грижата на добър стопанин; 

4. да осигурява пропускателен режим по ред, регламентиран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да съоръжи и оборудва с технически средства лицата, осъществяващи непосредстве-

ната охрана; 

6. да опазва законните права и интереси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

7. да уведоми дежурните органи на полицията и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов предста-

вител веднага след констатиране па неправомерно проникване или опит за проникване в охра-

няваните обекти; 
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8. да пази в тайна всички факти и сведения, свързани с охраняваните обекти, съхраня-

ваните в тях материални ценности и имущественото състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

9. при осъществяване на дейността си да спазва стриктно правилата за противопожарна 

безопасност. 

(2) По време на дежурство съответните охранители не могат да бъдат използвани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на предвидени в договора дейности и функции извън съ-

ответния охраняван обект или за осъществяване на непредвидени в договора дейности и фун-

кции, освен ако страните писмено договорят друго. 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи уговореното възнаграждение за извършената работа в размер, по начин и 

в срокове, уговорени с настоящия договор. 

2. да внася необходимите изменения и допълнения в плановете за охрана след съгласу-

ване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с оглед увеличаване надеждността на охраната, както и да прави мо-

тивирани текущи предложения до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащи съответни мероприятия със 

същата цел. 

3. да бъде запознаван своевременно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с всички обстоятелства от-

носно експлоатацията на охраняваните обекти, които биха нарушили утвърдените планове за 

охрана. 

V. ПРАВА П ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да предостави свободен достъп до обектите, предмет на настоящия договор, в рам-

ките на срока па действие на договора; 

2. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ утвърдения от него пропускателен режим в охра-

няваните сгради; 

3. да осигури необходимите помещения и условия за нуждите на охраната; 

4. за срока на действие на договора да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извър-

шени нарушения по служба от неговите служители; 

5. да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промяна в обстановката, в т.ч. във вида и размера 

на стоково - материалните ценности в охраняваните обекти; 

6. да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа в размер, по 

начин и в срокове, уговорени с настоящия договор; 

7. да реализира своевременно свързаните със сигурността мероприятия по договора и 

по предписанията на компетентните органи; 

8. да уведомява своевременно органите на реда за извършени посегателства и опити за 

посегателства върху охраняваните обекти, 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да осъществява контрол върху извършваната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ охрана, като не се 

намесва в работата на преките изпълнители; 

2. да осъществява контрол и под формата на изненадващи проверки на работата на ох-

ранителите, за които се съставя констативен протокол и при констатирани нередности и несъ-

ответствия ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 5% от месечния абонамент. 

3. да предлага изменения и допълнения в утвърдените планове за охрана; 

4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирани пропуски, нередности и грешки 

при осъществяване на охраната. 
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VI. ОТГОВОРНОСТ 

Чл.9. При нанесени имуществени щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, установени с протокол, в 

резултат на виновно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 100 % имуществена 

отговорност. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетението по чл.9, в срок 

до десет дни от окомплектоване на преписката по щетата с всички необходими документи, а 

именно: 

1. протокол за извършено вътрешно разследване, подписан от представители на ВЪЗ-

ЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който се уточняват видът, количеството и стойността на 

щетата, както и сроковете и начините за обезщетяването. 

2. протокол /служебна бележка/ за оглед и констатации, издаден/а/ от органите на МВР; 

3. документи за собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ върху охраняваното имущество. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при кражба на налични парични средства 

в лева или валута, изделия от благородни метали, скъпоценни камъни, произведения на изкус-

твото и друго имущество на трети лица, освен ако има изрично договаряне за това при опре-

делени допълнителни условия за сигурност. 

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.12. Предаването на всеки от обектите под охрана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛ-

НИТЕЛЯ се извършва с писмен двустранен приемо-предавателен протокол, представляващ 

неразделна част от настоящия договор. В седемдневен срок страните подписват и охранителен 

протокол, съдържащ при необходимост съответни мероприятия за увеличаване на надежд-

ността на охраната и на сигурността на обектите. 

Чл.13. Всяка от страните може да прекрати настоящия договор едностранно преди из-

тичане на срока, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна, като през 

времето на предизвестието договорът действа при условията, при които е сключен. 

Чл.14. Споровете, възникнали при изпълнение на настоящия договор, се уреждат по 

взаимно съгласие между страните, чрез двустранни писмени споразумения, представляващи 

неразделна част от договора, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред. 

Чл.15. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на дейс-

тващото законодателство на Република България. 

Чл.16. Договорът може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на стра-

ните, изразено в писмена форма. 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра по един за 

всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

…………………….      …………………….... 

инж. Дончо Живков      

 

……………………. 

Зв. Иванова 

 


