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Д О Г О В О Р 

 

за услуга № ....................../..............202.. г. 

 

  Днес, ………….202.. г. в гр. София, между:  

 

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, вписано в търговския регистър при 

Агенцията по вписванията, ЕИК 175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 

1080, община Столична, район „Средец”, ул. „Иван Вазов” № 3, представлявано от 

Константин Азов – Управител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
 

и 
 

            ..................................., със седалище и адрес на управление: гр. ....................................., 

ЕИК № .............................., представлявано от ..........................., наричан по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, и одобрен 

протокол №…………………………. от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за 

възлагане на обществена поръчка и определяне на изпълнител на обществена поръчка, се 

сключи настоящия договор при следните условия: 

 
        I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема, при условията на настоящия 

договор да извърши срещу заплащане услугата „Абонаментна поддръжка, сервизно и 

техническо обслужване на водогрейни котли, промишлени съоръжения и инсталации 

на природен газ на територията  на ППП Горна Оряховица за период от шест месеца”, 

съгласно Техническа спецификация – Приложение №1.  

 

      ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.2. Настоящият договор се сключва за срок от 6 /шест/ месеца или до достигане на 

максималната стойност по договора, предвидена в чл.3 от настоящия договор, в зависимост 

кое обстоятелство настъпи първо. Настоящият договор влиза в сила от ……………………….. 

 

III. ЦЕНИ 

 

Чл.3. Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя възнаграждение за 

извършената услуга в общ размер …………………… лв. без ДДС, съгласно ценовото 

предложение на Изпълнителя – Приложение № 2, а именно: 

(1) Превозна служба Горна Оряховица - Водогреен газов котел Termostahl ENP – 200 

– 1 брой и Водогреен газов котел Termostahl ENP 120 – 1 брой: 

- абонаментно обслужване на водогрейни котли – 2 бр. по 2 тримесечия , при 

единична цена  …………… лв. без ДДС; 

- проверка сензор за наличие на газ метан TGS - 813 – 2 бр., при единична цена  

…………… лв. без ДДС; 

- настройка на предпазно – изпускателен клапан – 1 бр.,  при единична цена  

…………… лв. без ДДС;  
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- настройка на регулатор на газова линия  – 1 бр.,  при единична цена  …………… лв. 

без ДДС; 

-проверка на елементи газопроводна инсталация за пропуски на газ и дефекти – 

заварки, фланци и арматура – 43 бр., при единична цена  …………… лв. без ДДС; 

-проверка и настройка на термостати котли, автоматика и настройка горелка – 2 бр., 

при единична цена  …………… лв. без ДДС. 

(2) Локомотивно депо Горна Оряховица - Промишлен /площадков/ газопровод – 

1брой, Промишлена газова инсталация с газоразпределителни табла  /ГРТ/ - 4 броя, 

Топловъздушни апарати TBA Robur 63.8kW – 24 броя и Генератор за горещ въздух GR 250 – 

1 брой: 

-проверка на елементи на промишлен /площадков/ газопровод – заварки, фланци и 

арматура – 172 бр., при единична цена  …………… лв. без ДДС; 

-проверка сигнализатори за природен газ /„GAS – TRANSmiter DGS510-Cd/ – 16 бр., 

при единична цена  …………… лв. без ДДС; 

-проверка на газсигнализаторни централи – 4 бр., при единична цена  …………… лв. 

без ДДС; 

-настройка на предпазно - изпускателен клапан – 4 бр., при единична цена  

…………… лв. без ДДС; 

-настройка на регулатор на газова линия – 4 бр., при единична цена  …………… лв. 

без ДДС; 

-техническо обслужване на топловъздушни апарати ТВА – 24 бр., при единична цена  

…………… лв. без ДДС; 

-техническо обслужване на генератор за горещ въздух – 1 бр., при единична цена  

…………… лв. без ДДС. 

 

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.4.(1) Заплащането на дължимото възнаграждение се извършва ежемесечно до 10-

то число на месеца, за изпълнените дейности през предходния месец. Плащането се 

извършва по банков път по сметка на Изпълнителя, след представяне до 5-то число на 

месеца на следните документи: 

1. двустранно подписан протокол, между представители на Възложителя и 

Изпълнителя, доказващ извършеният брой извършена дейност. 

2. оригинална фактура, издадена на името на “БДЖ – Пътнически превози” 

ЕООД – с адрес - гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, с МОЛ: Константин Азов, 

съдържаща № и предмет на договора, както вид, брой, единична цена и обща стойност на 

извършените прегледи 

(2) При непредставяне в срок на документите, посочени в ал. 1, на адрес гр. София 

1080, ул. „Иван Вазов” № 3, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, срокът за заплащане на 

услугата се удължава с толкова дни, с колкото е закъсняло представянето на фактура и 

подписан приемо - предавателен протокол.  

Чл.5. (1) Възнаграждението се превежда по следната банкова сметка на Изпълнителя:  

БАНКА: 

IBAN:  

BIC: 

(2) При промяна на посочените данни Изпълнителят следва да уведоми писмено 

Възложителя в тридневен срок от настъпване на обстоятелството на посочените в настоящия 

договор адреси са кореспонденция. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в 

този срок, плащането по сметката се счита за валидно извършено, а задължението за 

плащане в съответния размер – за погасено. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл.6. Изпълнителят осигурява извършването на посочените в чл.1 дейности, в 

съответствие с изискванията на нормативните актове. 

Чл.7. Изпълнителят се задължава да извършва посочените в чл.1 от настоящият 

договор задължения за посочените водогрейни котли, промишлени съоръжения и 

инсталации на природен газ, както и на допълнително възложени, чрез писмена заявка от 

Възложителя. 

Чл.8. Изпълнителят има право да откаже извършването на дейности, противоречащи 

на нормативните изисквания, действащи в Република България. 

Чл.9. Изпълнителят не носи отговорност за действия или решения на Възложителя, 

противоречащи на нормативните изисквания, действащи в Р. България. 

Чл.10. Компетентните лица на Изпълнителя имат право да извършват контрол за 

спазването от Възложителя и неговите работници и служители на изискванията, залегнали в 

нормативните документи на Република България, регламентиращи сервизното и техническо 

обслужване на водогрейни котли, промишлени съоръжения и инсталации на природен газ, 

както и да издават препоръки, които Възложителят да приведе в изпълнение по 

административен ред. 

Чл.11. Изпълнителят не носи отговорност за последствията, произтекли от 

неизпълнени от Възложителя препоръки дадени от него, или дадени предписания от 

държавните компетентни органи, или неизпълнени от Възложителя задължения, 

произтичащи от нормативните документи. 

Чл.12. Компетентните лица на Изпълнителя имат право да предлагат на Възложителя 

налагане на наказания по реда, определен в Кодекса на труда, на персонала нает от 

Възложителя, ако той не изпълнява изискванията залегнали в нормативните актове на 

Република България или техни предписания. 

Чл.13. Изпълнителят има право да откаже извършването на посочените в чл. 3 

дейности или издаването на документ за тях, ако Възложителят не осигури заплащане за 

извършената услуга в сроковете, посочени в настоящият договор. 

Чл.14. Изпълнителят се задължава да пази фирмената тайна на Възложителя, станала 

му известна при и по повод изпълнението на поетите задължения с този договор. 

Чл.15. Изпълнителят издава предвидените в специалните наредби документи за 

извършените от него дейности. 

 Чл. 16.  Изпълнителят се задължава да извърши дейности по абонаментна поддръжка, 

сервизно и техническо обслужване на водогрейни котли, промишлени съоръжения и 

инсталации на природен газ по искане на Възложителя в срока на действие на настоящия 

договор и съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл.17. Възложителят има право да извършва проверки относно качеството на 

изпълнението на задълженията на Изпълнителя. 

Чл.18. Възложителят е длъжен да организира извършването на периодично обучение  

на наетия от него правоспособен персонал. 

Чл.19. Възложителят е длъжен да определи (упълномощи) оперативен ръководен 

персонал, който да организира и отговаря за спазването на изискванията на нормативните 

актове по абонаментна поддръжка, сервизно и техническо обслужване на водогрейни котли, 

промишлени съоръжения и инсталации на природен газ. 
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Чл.20. Възложителят осигурява достъп на компетентните органи на Изпълнителя до 

всички свои документи, необходими за осъществяване на тяхната дейност, определена с 

настоящия договор, както и до ползваните от него помещения, машини и съоръжения. 

Чл.21. Възложителят, сам или чрез отговорния си ръководен персонал, е длъжен 

постоянно да упражнява контрол за спазване на изискванията на нормативните документи, 

регламентиращи поддръжката, сервизно и техническо обслужване на водогрейни котли, 

промишлени съоръжения и инсталации на природен газ от наетия от него персонал, както и 

да предприема мерки за отстраняване на нарушенията. 

Чл.22. Възложителят уведомява Изпълнителя за предприетите мерки в случаите, 

посочени в чл.10 от настоящия договор. 

 

VII. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

Чл.23. При  прекратяване на договора без спазване  на 1-месечното предизизвестие, 

посочено в чл.33 т.4 от договора, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 10% от 

общата стойност на договора. 

Чл.24. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно задължението си, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение 

за неизпълнение. При пълно неизпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 

обезщетение в размер на 10 % от общата стойност  на договора и произлезлите от това 

вреди, ако са в по – голям размер. 

Чл.25. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0.05% за 

всеки просрочен ден, но не повече от 10% стойността на забавената услуга. 

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържа начислените неустойки по предходните 

чл.24 и чл.25  от всяка сума, дължима на изпълнителя по този договор. 

Чл.27. При забава в плащането на предоставените услуги, предмет на договора и 

приети по съответния ред, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната 

лихва за забава. 

              Чл.28. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, 

ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

 

VIII. СЪОБЩЕНИЯ 

 

Чл.29. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия 

договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени 

представители на Възложителя и Изпълнителя. 

Чл.30. За дата на получаване на съобщението се смята: 

- Датата на предаването - при предаване съобщението на ръка; 

- Датата, посочена в обратната разписка - при изпращане по пощата; 

- Датата на приемането - при изпращане по факс или имейл. 

Чл.31. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на 

настоящия Договор и предаване на документи се смятат: 
 

 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:           За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

            „БДЖ-ПП” ЕООД – ППП Г.О                                       ............................................. 

             гр. Г.Оряховица                                                              …………………………… 

             ул. „Цар Освободител” № 112А                                   ............................................... 

             инж Николай Маринов                                                  ........................................... 
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Чл.32. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

тридневен срок от промяната. В случай, че някоя от страните не е изпълнила това свое 

задължение, всички съобщения, изпратени до последния й валиден по договора адрес, се 

считат за надлежно връчени. 

 
 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.33. Настоящият договор се прекратява: 

1. С изтичането на определения в чл.2 срок или до изчерпване на стойността по чл.3, в 

зависимост от настъпилото по-рано обстоятелство; 

2. С изпълнение на всички задължения на страните; 

3. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено  

4. С едномесечно предизвестие от всяка от страните 

5. По реда на чл. 87 от ЗЗД. 

6.Договорът се прекратява без предизвестие при прекратяване на дейността или 

отнемане на лиценза на Изпълнителя, или възникнали други непреодолими препятствия за 

извършване на определените в договора дейности от страна на Изпълнителя. 

 

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл.34. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите 

задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряко следствие 

от действието на непреодолима сила, като земетресение, пожари, наводнения, епидемии, 

военни конфликти, граждански вълнения, блокади, ембарго и други обстоятелства с 

форсмажорен характер. 

Чл.35. Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си 

поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 5 /пет/ дневен срок да уведоми 

писмено другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и 

прекратяване на форсмажорното обстоятелство като представя съответните официални 

документи, издадени от компетентните организации – Българска търговско-промишлена 

палата, Българска стопанска камара и други, удостоверяващи наличието на форсмажор. 

 

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.36. При обработването на лични данни по повод изпълнение предмета на 

настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че служителите му, ангажирани с 

изпълнението на договора, са поели ангажимент за поверителност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

гарантира, че ще подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на изискванията за сигурност на 

личните данни по повод настоящия договор, като незабавно го информира при нарушения в 

сигурността на данните, предоставя адекватна и навременна информация, прилага надлежни 

технически и организационни мерки и др.  

Чл.37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява дейностите си по договора при стриктно спазване 

на разпоредбите на действащото законодателство в  областта на защита на личните данни – 

Регламент 2016/679 и ЗЗЛД, като прилага подходящите технически и организационни мерки 

за защита на данните и гарантиране правата на субектите на данни. Същият няма право да 

превъзлага, както и да включва други обработващи при извършване на каквито и да е 

дейности по обработването на лични данни, без предварително писмено разрешение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.38. С изпълнението на предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

заличи или върне на възложителя (съобразно писмените указания на възложителя) всички 

лични данни, предоставени при и по повод изпълнение на договора. 

Чл.39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, като обработващ лични данни по настоящия договор, е 

длъжен да поддържа регистър за дейността по обработването им и във всеки един момент да 

може да докаже спазването на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД. 
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XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.40. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще 

се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.  

Чл.41.Страните по този договор ще решават спорове, възникнали при или по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 

споразумения, а при недостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 

компетентния съд в гр. София  по реда на Гражданския процесуалния кодекс. 

Чл.42. За неуредени по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

Договорът се състои от 6 /шест/ страници и се сключи в два еднообразни екземпляра, 

по един за всяка от страните. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Приложение 1 - Техническа спецификация  

2. Приложение 2 –Ценова оферта на Изпълнителя. 

 

 

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Константин Азов       ……………………….. 

Управител на „БДЖ-ПП” ЕООД                ................................. 

    
 

 

 

 

Съгласувано с: 

 

 

……………… ..Биляна Христова 

и.д. Директор на дирекция „Финанси” 

 

…………………….инж. Венцислав Славков  

зам. директор на дирекция „ПЖПС“, „Локомотиви“ 

 

………………….Християна Цанева 

и.д. Директор на дирекция  „МТС” 

 

……………….. Илиана Петрова 

Главен юрисконсулт 

 

 

Обобщил информацията:  

 

…………………..Габриела Серафимова 

Старши експерт, “ППД“в  отдел „Снабдяване” 

 

 


