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Проект на ДОГОВОР  

 
 

 Днес, .....................2015 г. между  
 
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, 
ул. Княз Борис І № 121, ЕИК 000632256, представлявано от Изпълнителния директор проф. 
д-р инж. Стоян Братоев, от една страна, наричано за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ и  
от друга страна  
 
......................................, със седалище и адрес на управление гр. ................, община ................, 
......................................, ЕИК ....................., представлявано от  ........................ – ....................., 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, в изпълнение на  Заповед № РД-12-
................./.............2015 г. на Изпълнителния Директор на “Метрополитен” ЕАД за 
определяне на изпълнител, и на основание чл. 74 (1) от ЗОП се сключи настоящият договор 
за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
извършва ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА 
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕПО 
„ОБЕЛЯ”.  

Чл. 2. Състоянието на обектите и намиращото се в тях имущество се установява с 
двустранен предавателно-приемателен протокол - опис, неразделна част от договора. 

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА 

  
          Чл.3. Договорът се сключва за срок от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на 

подписването на двустранния протокол – опис по предшестващия чл.2. (В 
документацията срокът за изпълнение на договора е 36 месеца, считани от 01.11.2015 г.) 
 

III.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

       Чл.4. Общата стойност на договора е ........ ..   /................................................../ лв. с ДДС, 
съгласно приетата ценова оферта, неразделна част от Договора. 
 
     Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената охранителна 
дейност по чл. 1 месечно възнаграждение в размер на ................ ... /............................../ лв. с 
ДДС до двадесето число на следващия месец срещу фактура. Плащането ще се извършва 
по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Фирмата е регистрирана по ДДС. 
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:  
IBAN:     ............................... 
BIC:     .................................,  
Банка:    ................................, 
Титуляр на сметката: ................................ 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 А. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира, осъществява денонощна 
охрана чрез  предлаганите охранители, техника и помощни средства, съгласно приетата 
оферта. 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме мерки за предотвратяване 
извършването на действия, целящи нанасянето на имуществени вреди на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за констатираните нарушения и установените предпоставки за тях, както и за предприетите 
действия по отстраняването им. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разработи и представи за одобрение от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – план за охрана на всеки обект, който да има съдържанието, посочено в 
чл. 24, ал. 2 от Закона за частната охранителна дейност в срок от седем дни от подписването  
на договора. 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води следните прономеровани и 
прошнуровани дневници: дневник за отразяване на сдаването и приемането на дежурството, 
дневник за отразяване на извършените проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дневник за 
отразяване на извършените проверки от страна на Полицията и всякаква друга 
документация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ би възложил за водене, имаща отношение към 
охраната и сигурността на обекта. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отговаря за пропускния режим в 
охраняваните обекти: персонал, технически средства (МПС и др. подобни). 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си по 
договора да спазва действащото в Република България законодателство, както и да следи за 
спазването  на вътрешно ведомствените изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази в тайна всички факти и сведения, 
свързани с особеностите на обектите и съхраняваните в тях материални ценности на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сигнализира незабавно органите на 
Полицията при констатиране  на извършено престъпление на територията на охраняваните 
обекти и да информира дежурните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за постоянната психофизическа професионална 
годност на лицата, осъществяващи непосредствената охранителна дейност, като извършва 
текущо обучение и квалификация. 

Чл.16. При кражби, грабеж, повреждане, унищожаване или друга форма на 
посегателство срещу охраняваните обекти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря имуществено за 
нанесените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в пълен размер. 

Чл.17. При щети, причинени от стихийни бедствия и други форсмажорни 
обстоятелства /аварии, пожари, природни и други бедствия/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи 
отговорност.  
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Чл.18. (1) Размерът на вредите по чл.16 се установява от комисия, включваща 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за констатациите се 
подписва двустранен протокол. 

(2) Комисията по ал.1 се формира в срок до 1/един/ ден от настъпването на 
събитието. 

Чл.19. Обезщетението за претърпени вреди се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на щетите, констатирани от комисията по чл.16. Същото може 
да се удържа от вънаграждението по чл.5 на договора. 

Чл.20.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застраховка за имуществена 
отговорност на обектите за срока на договора по чл.3. 

Чл. 21. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален 
екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в придневен срок. Сключване на договор за подизпълнение 
не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора. 

/2/ Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и подизпълнителя.   

 
Б. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на 

настоящия договор да извършва проверка относно качеството на изпълнение на 
охранителната услуга, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Резултатите от тези проверки се вписват в специално заведен, прономерован, прошнурован 
и подпечатан с печата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дневник за проверки. 

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска замяна, ако прецени, че даден член на 
персонала работи неефективно или не изпълнява задълженията си по договора 

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
свободен достъп до обекта, като по никакъв начин не огласява системата за охрана  и 
сигурността на обекта. 

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да информира писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за всички съществени промени в обстановката на охранявания обект, имащи отношение към 
сигурността му. 

Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да използва   охранители и служители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за цели, извън предмета на договора. 

 
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.27. Договорът се прекратява с изтичане на срока му. 

Чл.28. При прекратяване на договора страните съставят протокол за предаване на 
обекта. 
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VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 
Чл.29. Внесената гаранция за изпълнение в размер на ........... .. /.............................../ 

лева, се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок 10 /десет/ работни дни след 
изтичане срока на договора и при липса на претенции от страна на Възложителя. 

Чл.30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и 
договорите и други действащи нормативни документи. 

Договорът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 
 
 
 

Приложения: 

1. Одобрено от възложителя Техническо задание 

2. Ценова и техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните приложения; 

3. План за охрана на обектите, предмет на договора; 

 4. Протокол – опис по чл.2 

 
 
 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД   ...................................................... 

Изп.Директор............................                  .................................................. 

      /проф. д-р инж. Ст. Братоев/                      /.........................................../      


	МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД   ......................................................
	Изп.Директор............................                  ..................................................

