
Проект!
Приложение № 4

Д О Г О В О Р
№ 01-04-........./2017 г.

Д нес,............2017 г. в гр. София, между представители на страните:
"БДЖ - Товарни превози” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София: 

ул. “Иван Вазов" № 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 
№ 175403856, ИН по ЗДДС № BG 175403856, представлявано от инж. Любомир Симеонов 
Илиев - Управител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
и

“ ................................................................”, със седалище и адрес на управление: гр.
......................, ул..........................., вписано в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията с ЕИК № ............ , ИН по ЗДДС № ............................, представлявано от
................................................................, наричано по-нататък за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
на основание члЛ12 и члЛ83 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и влезели в
сила Решение № .........../......................... 2017 г. на Управителя на ”БДЖ-Товарни
превози” ЕООД за откриване на публично състезание по ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка е предмет: „Опазване на имуществото и подвижния жп състав, 
находящи се в жп гара Подуяне разпределителна -  източен район и административна сграда, 
Вагонно ремонтен цех /ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо -Подуяне и Общежитие „Н. Й. Вапцаров” 
-  Подуяне, собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, чрез денонощна въоръжена 
физическа охрана, със срок до избор на изпълнител и сключване на договор за охрана на 
всички обекти, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, но не повече от две години”,
е уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 01558-2017.........
и Решение № .... /................... 2017 г. на Управителя на ”БДЖ-Товарни превози” ЕООД за
класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка, се 
сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ЧлЛ.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя срещу 

възнаграждение и при условията на този договор, охранителни услуги, включващи следните 
дейности: охрана на имуществото и подвижния жп състав, находящи се в жп гара Подуяне 
разпределителна -  източен район и административна сграда, Вагонно ремонтен цех 
/ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо -Подуяне и Общежитие ,.Н. Й. Вапцаров” -  Подуяне, 
собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, чрез осъществяване денонощна въоръжена 
физическа охрана в обектите, посочени в Техническа спецификация за изпълнение на 
поръчката (Приложение № 1), наричани за краткост „услугите”.

(2) . Охранителните услуги се извършват съгласно Техническа спецификация за 
изпълнение на поръчката (Приложение №1 към договора) и Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №2 към договора), като обектите 
се приемат за охрана с приемо-предавателен протокол, подписан по чл.6, ал.1, т.2, раздел IV 
между оправомощени представители на страните, при съществуващите към момента условия 
и в състоянието, в което се намират.

(3) . В срок до петнадесет дни от датата на подписване договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
изготвя планове за охрана на всеки един обект, съдържащи всички реквизити по чл.24, ал.2 
от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, които се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
стават неразделна част от договора.

(4) . Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 
на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя /в случаи, че има декларирани подизпълнители/.



II. СРОК НА ДОГОВОРА.
Чл. 2.(1) Настоящият договор се сключва за срок до избор на изпълнител и сключване 

на договор за охрана на обектите, собственост на ..БДЖ-Товарни превози" ЕООД, но не 
повече от две години, считано от датата на влизането му в сила.

(2). Договорът влиза в сила след подписване на протокол за приемане и предаване под 
охрана на обектите от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
съгласно чл.6, ал.1, т.2, раздел IV от настоящия договор.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1) Цената за един въоръжен охранител за един месец е посочена в Ценовото

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3 към договора) и възлиза на .............  лв.
без ДДС.

(2) .Общите стойности за въоръжена охрана на 3 обекта с общо 48 охранители са както
следва:
2.1 .за един месец - .............................лв. без ДДС;
2.2.за една година - .............................лв. без ДДС;
2.3.за две години - .................... лв. без ДДС.
(3) . В цените по ал.1 и ал.2 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

изпълнение на предмета на договора, включително разходите за персонала, който ще 
отговаря за изпълнение на поръчката, за подизпълнителите /ако е приложимо/, всички 
дължими данъци и други плащания, съгласно данъчното, трудовото и социално- 
осигурителното законодателство, като Възложителя не дължи заплащането на каквито и да е 
други разноски, направени от Изпълнителя.

Чл.4.(1) Плащането на цената по договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно, като тя се формира от цената за един въоръжен охранител за 
един месец и реално извършената работа за всеки обект, съобразно броя на охранителите. 
Плащането се извършва в срок до 30 дни след представяне на следните документи:

- оригинална месечна фактура за охрана на обектите, посочени в Приложение № 1 към 
настоящия договор;

- копия на обобщени месечни протоколи по чл.8. ал.6, раздел V от настоящия договор 
за всички обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършената услуга, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощени от тях лица;

Фактурите следва да са издадени на ‘ЪДЖ-Товарни превози” ЕООД, с адрес -1080 
София, ул."Иван Вазов" N 3 и с МОЛ: инж. Любомир Илиев, която освен задължителните 
реквизити да съдържа: № и предмет на договора;

(2) . Всяко плащане се извършва по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
банка........................... , банков код B IC ................., IBAN.........................

(3) . Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.1, ал.4, раздел I от настоящия 
договор /в случай, че има декларирани подизпълнители/.

Чл.5. При непредставяне на документите по чл.4, ал.1, срокът за плащане се удължава 
с толкова дни, с колкото е закъсняло представянето на документите.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 6.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

свързано с организацията за изпълнение предмета на Договора, включително:
1. да предостави за ползване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите му за изпълнение на 

възложеното, работни места, както и да осигури нормални за дейността условия на работа, в 
т.ч. електричество, вода, телефон и отопление в съответствие с действащите нормативи, и да 
определи лимити за ползване;
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2. в срок до 5 работни дни след сключване на договора, да изготви протокол за 
приемане и предаване под охрана (приемо-предавателен протокол) за всеки охраняван обект 
и имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Протоколът се подписва от оправомощени представители 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки един от обектите. По преценка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, протоколите за приемане и предаване под охрана подлежат на 
актуализация и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ' се задължава да подпише съответния протокол в деня на 
изготвянето, съгласно настъпилите промени.

3. с грижата на добър стопанин да се грижи за състоянието на обектите като се стреми 
да полага постоянни усилия за тяхното подобряване;

4. да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени нарушения от 
охранителните работници, констатирани по надлежния ред;

5. чрез свои оправомощени представители да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
обстановката в охранявания обект и да го уведомява своевременно за установени от него 
настъпили изменения, имащи пряко отношение към изпълнение на договора;

6. да информира незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на извършени 
неправомерни действия /кражби, грабежи, посегателства и др./ на територията на 
охраняваните обекти и да покани негов оправомощен представител да участва при 
констатирането на причинените вреди и съставянето на констативен протокол;

7. при констатиране на данни за престъпни посегателства да подаде заявителски 
материал до компетентните органи на МВР;

8. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на оправомощените лица, имащи право 
да упражняват контрол по изпълнението на охранителната дейност, определена с договора, и 
на длъжностните лица, оправомощени да подписват констативни и допълнителни протоколи;

9. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с необходимите специфични документи 
за всеки обект, имащи отношение към охраната на обекта;

10. да заплаща в срок уговореното възнаграждение, съгласно условия, предвидени в 
договора;

11. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързано с организацията за изпълнение 
предмета на договора, включително:

11.1. да осигури достъп до обектите, предмет на охрана по договора;
12.2. да предостави информация на лицата имащи достъп до обектите, правото на 

достъп за външни лица, задълженията на работещите в обектите, както и друга информация, 
свързана с техническите характеристики на обектите, работно време, пропускателен режим и 
ДР4

12.3. да запази в тайна условията и начина на охрана на обектите.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно Техническа спецификация за изпълнение на поръчката (Приложение № 1 
към договора), Техническото предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
(Приложение № 2 към договора) и клаузите на договора, включително да проверява 
изпълнението на договора по всяко време и състоянието на охраняваните обекти, без да 
пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да дава препоръки относно начина на изпълнение на охранителната дейност, 
определена с договора;

3. при констатиране на несъответствие между броя на охранителните за съответен 
обект, посочен в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1) и броя на действително изпълняващите охрана лица, да 
изисква незабавно допълване на броя им до договорения, както и да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответното дежурство само сумата за реално установения брой 
охранители.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма финансови задължения към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дежурство, 
при което са установени следните нарушения:
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- констатиран е по-малък брой охранители от договорения в конкретен обект или е 
извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ промяна на броя на охранителите, за която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е уведомен писмено с месечния график;

- охранител се е явил на дежурство след употреба на алкохол и/или упойващи 
вещества и/или е употребил такива по време на дежурство;

4. да изисква недопускане или отстраняване от работа на охранители, неотговарящи 
на изискванията на чл.7, ал.2, т.9, тЛ 0 и тЛ 1;

5. да задържи и усвои гаранцията за изпълнение, ако обезщетението за причинени 
вреди не е заплатено по реда на чл.8, ал.9, раздел V от договора или не е извършено 
прихващане по реда на чл.8, ал.10, раздел V от договора или заплатените и/или прихванати 
суми са в по-малък размер от дължимото обезщетение за причинени вреди. Това не 
освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност, ако нанесените вреди са в размер, по-голям от 
стойността на гаранцията;

6. да извършва промени в режима на охрана, респективно в броя на охранителите, 
като писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

8. в зависимост от потребностите си, да не възлага услугите в пълния им обем. без от 
това да произтичат каквито и да било неблагоприятни последици.

9. по всяко време на денонощието да проверява изпълнението на договора и 
състоянието на охраняваните обекти.

10. да не приеме изпълнението, когато не отговаря на договореното.

Чл.7.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. при подписване на договора - списък на ръководните си служители и на лицата, 

оправомощени да подписват констативните и допълнителните протоколи за всеки обект. 
Списъкът включва: трите имена, телефони, адреси за контакти и факс за уведомление от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. при подписване на договора - списъци на охранителите за всеки обект с трите
имена;

3. Списъците по т. 1 и т. 2 са неразделна част от договора;
4. До 30-то число на предходния месец - график на охранителите за следващия месец 

за всеки обект. Ерафиците се предоставят на оправомощените представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да проучи на място състоянието на обектите и съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

осигури надеждна охрана и пропускателен режим, съгласно спецификата на обектите.
2. да създава съответната организация за охрана и безопасност, както и да провежда 

задължителен периодичен инструктаж на охранителите.
3. да изготвя и съхранява правила и указания за спецификата на извършваната 

охранителна дейност, утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от оправомощен негов 
представител.

4. да извършва въоръжена охрана за всеки охраняван обект и находящото се в него 
имущество, съгласно протоколите за приемане и предаване под охрана, изготвени на 
основание чл.6, ал.1, т.2 от договора, и да спазва изискванията на настоящия договор, да 
предприема мерки за предотвратяването на действия, водещи до нанасянето на имуществени 
вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не допуска престъпни посегателства, липси и вреди 
върху охраняваните обекти и находящото се в същите движимо и недвижимо имущество, и 
присъствието на външни лица и моторни превозни средства в охраняемия обект, без 
разрешение на ръководителя на охраняемия обект;

5. да охранява подвижния железопътен състав на територията на охраняемия обект, 
след като същия е предаден от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в опис-документ, в който се 
описва подробно състоянието на подвижния железопътен състав;
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6. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатираните нарушения и 
установените причини за тях, както и за предприетите действия за отстраняването им.

7. в срок до 10 календарни дни след подписването на приемо-предавателния протокол 
по чл.6, ал.1, т.2 от договора, да разработи за всеки отделен обект и предостави за 
съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Инструкция за взаимоотношенията между охраната и 
звената на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“ -  неразделна част от плана за охрана, утвърждаваща 
действията по периметъра на охрана и задълженията на охранителите, извършващи 
дейността по опазването на имуществото в охраняемите обекти, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
носи имуществена отговорност. Инструкцията следва да бъде съобразена със 
задължителните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за охраната на обекта. В случай, че в 
горепосочения срок няма изготвена ..Инструкция за взаимоотношенията между охраната и 
звената на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“, обекта следва да се счита, че не е приет за охрана и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща сумата за охрана на обекта до изготвянето на Инструкцията;

8. да изготви правилник за пропускателния режим за всеки обект и да го представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване;

8.1. за всеки обект, поет за охрана да изготви и съхранява план за неговата охрана, 
който е в съответствие с представените предварителни планове и включва:

а ) особеностите на охраняваните обекти;
б) организация на охраната /постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и 

указания за тактиката на действие при различни ситуации/;
в) данни за оръжието, ако такова се се използва за охрана на обектите;
г) данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване 

на охраната;
д) списък и график за работа на охранителите
8.2. Служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, осъществяващи въоръжена охрана са длъжни 

да следят за спазването на установения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора пропускателен 
режим при влизане и излизане от охраняваните обекти и вътрешния ред в него, като 
извършва следните действия:

а ) проверяват документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски 
на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и багаж, товари и/или МПС и съпроводителните 
им документи;

б) не допускат външни посетители в обектите извън работно време за периода, през 
който не се извършва дейност в обектите;

в) осъществяват периодичен обход на обектите, извършвайки проверка на най- 
уязвимите звена, проверка на заключващи устройства, целостта на врати и прозорци и др.;

г) следят за противопожарните изисквания в обектите. При постъпване на сигнал от 
пожароизвестителната система или възникване на пожар в сградата, както и при установена 
повреда в противопожарната инсталация, дежурният охранител предприема необходимите 
мерки за обезпечаване безопасността на намиращите се в сградата служители и външни 
лица, като при необходимост участва при организиране на евакуация.

9. да осигури присъствието на всички служители, извършващи физическа охрана на 
обектите, за провеждане на първоначален инструктаж по безопасност на труда и 
противопожарната охрана от длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като останалите форми 
на инструктажа и обучението се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За проведения инструктаж 
служителите се подписват в нарочна книга на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

10. да не допуска на работа охранители, които са физически непригодни да 
изпълняват охранителна дейност, криминално проявени лица или неотговарящи на 
изискванията на ЗЧОД, както и да не назначава за охранители в обектите на Възложителя 
лица, дисциплинарно уволнени от системата на дружествата, включени в холдинговата 
структура на БДЖ, за извършени посегателства върху имущество, собственост на същите.

11. да не допуска явяване на дежурство на охранители, употребили алкохол или други 
упойващи вещества и да забрани тяхната употреба по време на дежурство;

12. да осигури необходимия личен състав за охраната на обектите, необходимото 
въоръжение, помощни средства, униформено облекло и комуникации, съгласувани с МВР, 
отличителни знаци и баджове с име и снимки на служителите;
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13. да осигури предотвратяването и пресичането на неправомерни действия, 
предприети по отношение на охраняваните обекти, и да осигури надеждно взаимодействие с 
органите на МВР;

14. да осигурява по всяко време определения брой охранители на всеки обект, 
включително при болест и отпуск;

15. да приеме охраняваните обекти при условията на чл.1, ал.2 от раздел I от 
настоящия договор.

16. при констатиране на нерегламентирани действия и сигнали, веднага да уведомява 
оправомощените служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на МВР;

17. да участва със свой оправомощен представител в комисия за извършване на 
инвентаризация в охраняваните обекти с цел констатиране на липси и повреди на 
охраняваното имущество, след установяване на извършени посегателства. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен, чрез свои оправомощени представители да участва при съставянето и подписване 
на протокола за нанесени вреди при/след установяване на извършени посегателства.

18. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, 
както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква 
или може да предизвика подобен конфликт.

19. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на този договор и да предостави оригинален 
екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок /в случай, че има декларирани 
подизпълнители/.

20. за срока на действие на договора, да поддържа валидността на застраховка 
„Гражданска отговорност"' по чл.94, ал.2 от ЗОБВВПИ за осъществяване на охранителна 
дейност с ползване на огнестрелно оръжие за нанесени имуществени и неимуществени 
вреди.

(3) . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и служителите /охранителите/ му са длъжни да не 
разпространяват факти, данни и сведения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали им известни във 
връзка с изпълнението на договора.

(4) . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва изпълнението на настоящия 
договор на други търговци или лица.

(7). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска и получава информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отнасяща се до промяна на 

обстановката в охраняваните обекти и изпълнението на предмета на договора;
2. да иска представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да спазват „Инструкция за 

взаимоотношенията между охраната и звената на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ4' и „Правилник за 
пропускателния режим“ за всеки обект;

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сведения и документи относно функцията, 
предназначението и разпределението на помещенията в сградите на територията на обекта, 
както и други сведения относно работния процес, когато това е необходимо за изпълнение 
предмета на настоящия договор;

4. да получава договореното възнаграждение в определения срок.

V. НЕУСТОЙКИ, САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
Чл.8.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за намиращото се в 

охраняваните обекти имущество, съгласно протоколите за приемане и предаване под охрана, 
изготвени на основание чл.6, ал.1, т.2 от договора като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълния размер на причинените вреди.

Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя за понесени щети /в т.ч. липси/ 
на имущество в охраняваните обекти, в случаите на несвоевременни или неправилни 
действия на персонала на Изпълнителя или при доказано умишлено деяние на негови 
служители.

(2). Служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констатирали наличие на 
кражби, липси, повреди и данни за престъпни посегателства в охраняваните обекти и
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находящото се в гях имущество, незабавно уведомяват своите преки ръководители и 
компетентните органи на МВР. Обстановката на местопроизшествието се запазва 
непроменена до извършване на огледа от компетентните органи.

(3) . При констатирани вреди причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се съставя двустранен 
констативен протокол до 24 часа от откриването им, в който се посочват вредите. За 
определяне на действителния размер на вредата се назначава комисия за извършване на 
инвентаризация, като резултатът от нея се описва в допълнителен протокол, неразделна част 
към съставения вече констативен протокол. Констативният протокол и допълнителният 
протокол се подписват от оправомощените представители на двете страни за съответния 
обект и регион.

(4) . Когато вредите бъдат открити от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негов 
оправомощен представител незабавно уведомява по определения в договора ред 
оправомощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако до 24 часа след уведомяването не се 
явят представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставянето на констативен протокол и/или за 
участие в инвентаризацията, и/или откажат да подпишат констативен протокол, 
констатациите в протокола се приемат за действителни и верни и от двете страни и подлежат 
на изпълнение. В този случай констативният протокол се подписва само от оправомощен 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от двама свидетели - служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
трети лица.

(5) . За остойностяване размера на вредите, оправомощеният представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предава по официален ред в счетоводството на териториалното поделение 
констативните протоколи и събраната допълнителна документация. Остойностяването на 
вредата се определя по пазарни цени към момента на откриването. В срок от 3 /три/ работни 
дни се изготвя счетоводна справка, която се изпраща по официален ред на оправомощеното 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице за прилагане към обобщения месечен протокол за съответния 
обект.

(6) . До 10-то число на месеца, следващ отчетния, оправомощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представители подготвят и подписват обобщен месечен протокол, който 
включва данните за вредите от всички констативни и допълнителни протоколи за изминалия 
месец,както и за броя на действително ангажирания охранителен състав през изминалия 
месец по обекти, вкл. въз основа на констатациите съгласно чл.6, ал.2, т.З, раздел IV от 
договора.

(7) . За съставянето на протоколите по чл.8, ал.З, ал.4 и ал.6 от договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по електронна поща или на предоставените 
от него мобилни телефони за връзка или по факс. В констативния протокол задължително се 
вписва начина за уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, дата и час.

(8) . Ако съставянето на констативни протоколи или извършването на инвентаризация 
е неотложно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска оправомощен представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да се яви и преди изтичането на 24 часа от установяване на данни за 
престъпно посегателство или неизпълнение на задълженията, като уведомлението се прави 
по телефон по реда на чл.8, ал.7 от договора.

(9) . До 20-™ число на месеца, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълния 
размер на вредите, причинени през предходния месец съгласно съставените протоколи по 
чл.8, ал. 3, ал. 4 и ал. 6.

(Ю). В случай, че в срока по чл.8, ал.9, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови доброволно 
причинените вреди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги прихваща с дължимата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна сума или съгласно реда и начина, уговорени в чл.9. ал.4.

(П ). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при вреди, причинени от стихийни 
бедствия, крупни производствени аварии, форсмажорни обстоятелства.

(12) . При надвишаване на определените лимити съгласно чл.6, ал.1, т.1, раздел IV от 
настоящия договор, надлимитната стойност се удържа от дължимата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
месечна сума.

(13) . При неизпълнение и/или неточно изпълнение на задълженията, поети с 
настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 
законната лихва върху месечна сума по чл.З, ал.2, т.2.1., раздел III от договора от деня на
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неизпълнението/неточното изпълнение, но не повече от 10% от общата стойност на 
настоящия договор, посочена в чл.З, ал.2. т.2.3., раздел III от договора или произлезлите от 
неизпълнението вреди, ако са по-големи. Под неточно изпълнение се има предвид забавено, 
непълно или лошо изпълнение, като например: закъснение на охранители, неявяване на 
дежурство, употреба на упойващи вещества и/или алкохол, неадекватни действия при 
критични ситуации и други.

(14). При закъснение на плащанията на дължими по настоящия договор суми 
неизправната страна дължи на изправната обезщетение в размер на законната лихва от деня 
на забавата съгласно чл. 86 от ЗЗД.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.9.(1). Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и 

неотменяема банкова гаранция в оригинал, парична сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е
в размер н а ........... / ...................... / лева, което представлява 5% от стойността на договора без
ДДС, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора. Банковата
сметка на БДЖ-Товарни превози” ЕООД -  Банка: ..........................  IBAN ............ , BIC
...................  или застраховка (оригинална полица), която обезпечава изпълнението чрез
покритие отговоростта на изпълнителя.

(2)  . Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от 
Изпълнителя.

(3) . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за 
изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване (разваляне) на договора от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
договора.

(4) . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението или неточното изпълнение /в т.ч. 
лошо, частично, забавено/, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

(5) . В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в 
несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност / свръх задлъжнялост, или й се отнеме 
лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, 
в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга 
банкова институция.

(6) . Когато гаранцията за изпълнение е учредена под формата на банкова гаранция, 
цялата или част от нея се усвоява чрез декларация до съответната банка, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, без да е необходимо посочване на 
конкретни обстоятелства или представяне на доказателства.

(7) . 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 
изпълнение на задължения 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 
гаранцията.

VII. СПОРОВЕ
Чл.10.(1). Всеки спор, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде 

разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като 
постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение.

(2). При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния 
български съд.

VIII. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.11.(1). Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия 

договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от оправомощени 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛ или ИЗПЪЛНИТЕЛ.
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(2) . За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването -  при предаване на ръка на съобщението:
- датата, посочена на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
- датата на приемането -  при изпращане по факс.

(3) . За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на 
настоящия договор и предаване на документи се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
“БДЖ-Товарни превози" ЕООД .......................................
гр. София - 1080 ........................................

Отдел ,.ППАР"
тел ./ факс ..................................

(4) . При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата страна, в 
тридневен срок от промяната. В случай, че съответната страна не изпълни това свое 
задължение, всички съобщения, изпратени на последния валиден по договора адрес, се 
считат за надлежно получени.

IX. ДРУГИ
Чл.12.(1). Страните по този договор се задължават взаимно да защитават интересите 

си, като пазят в тайна сведенията, отнасящи се до другата страна и станали им известни в 
процеса на изпълнение на договора.

(2) . След подписването на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ имат 
право да оправомощят свои длъжностни лица за изпълнението на настоящия договор.

(3) . Страните се задължават да не предоставят настоящия договор на трети лица, без 
изрично писмено съгласие на другата страна.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13 (1). Договорът се прекратява с изтичане на уговорения по чл. 2, ал.1 срок или с 

изчерпване на сумата по чл.З. ал.2, т.2.3, което от двете обстоятелства настъпи първо.
(2). Договорът може да бъде прекратен предсрочно:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. по реда на чл. 118. ал. 1 от ЗОП;
3. с едномесечно писмено предизвестие, отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие:

4.1 при неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
по този договор;
4.2. в случай, че лицензът на Изпълнителя за извършване на охранителна дейност 
бъде отнет;
4.3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато срещу него е 
открито производство по несъстоятелност или ликвидация;
4.4. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ използва подизпълнител, без да е декларирал това в 
офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в 
офертата му.
(4) .За неуредени в този договор въпроси ще се прилага действащото законодателство на 

Република България.
(5) . Настоящият договор се състои от 10 /десет/ страници и се състави, подписа и 

подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Неразделна част от гози договор са следните приложения:
1. Техническа спецификация за изпълнение на поръчката - Приложение № 1;
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 

Приложение № 2;
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3;
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4. Списъци по чл.6, ал.1, т.8, чл.7, ал.1, т.1 и т.2. раздел IV от договора - Приложение №

4.1. Списък на ръководните служители на участника, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ и на 
оправомощените от него лица, да подписват констативни и допълнителни протоколи за всеки 
регион, съдържащ трите имена, телефони, адреси за контакти и факс за уведомление от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.2. Списъци на охранителите на участника, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ за всеки обект 
с трите имена;

4.3. Списък на оправомощените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, имащи право да упражняват 
контрол по изпълнението на охранителната дейност, определена с договора, и на 
длъжностните лица, оправомощени да подписват констативни и допълнителни протоколи;

5. Копие на застраховка „Гражданска отговорност’ по чл.94, ал.2 от ЗОБВВПИ за 
осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие за нанесени 
имуществени и неимуществени вреди - Приложение № 5 ;

6. Планове за охрана на обектите, %&то се представят съгласно посочения в чл.1, ал.З от 
настоящия договор срок - П рилож ещ ^№ 7.

4;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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