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Договор № .................. 
 
 
Днес, .........................................2020 г., между страните 
 
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София р-н Възраждане, ул Княз 

Борис I №121, per. по ф.д. № 2926 /1990 год. по описа на Софийски градски съд, ЕИК 0006322О6, 

представлявано от Изпълнителния Директор - проф. д-р инж. Стоян Братоев, от една страна, 

наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и от друга страна 

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, с адрес на управление гр. София, ул. 

"Антим I" № 5, ЕИК 12009938, представлявана от .................. - .............., наричана за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

В изпълнение на Решение №РД 12-...../.............2020 г. на Изпълнителния Директор на Метрополитен 

ЕАД за определяне на Изпълнител на обществена поръчка, на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП и 

чл.92, ал.1 от ЗМВР, се сключи настоящият договорка следното: 

 I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу заплащане на 

възнаграждение да извършва охрана от полицейски органи на новите дванадесет метростанции по 

трасето на Трети метродиаметър на Столичното метро съгласно техническата спецификация на 

Възложителя, неразделна част от договора. 

Чл.2 Охраната на обектите и дейността, предмет на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 

осъществява с полицаи, чиято максимална численост е 74 /седемдесет и четири/ полицейски 

служители, със състав, определен в ценовото предложение. 

Чл.З Дейността по прякото ръководство, контрол и управление на състава по чл.2 ще се изпълнява 

от началник на сектор. 

 II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.4./1/ Настоящия договор се сключва за срок до 28.04.2021 г. 

/2/ За срока на действие на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да ангажира трети лица с 

охраната на обектите по чл.1, осъществяващи дейност по Закона за частната охранителна дейност. 

III.  ЕДИНИЧНИ И МЕСЕЧНИ ЦЕНИ НА ОХРАНАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.5./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да превежда по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Банка:  ...........................................  

Банкова сметка:   IBAN: ...............................  

Банков код:  BIC: ..................................  

Титуляр на сметката:   ..........................................  

месечната цена на услугата. 
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Максималната месечна цена на услугата е ......................... /............................../ лева без включен 

ДДС, получена по единични цени за пълна заетост на щат от 74 - ма полицейски служители, съгласно 

приложението към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част от договора. 

/2/ Месечната цена на услугата се дължи и превежда не по-късно от десето число на следващия 

месец, за извършената в предходния охранителна услуга, по фактическа заетост на охраната и по 

единични цени. съгласно приложението към офертата, след представяне на справка за фактическата 

заетост и надлежно оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. 

/3/ Ако в срока на действие на договора се извърши нормативно уредено изменение в уговорената 

цена на услугата и в резултат на това разходите за охраната се променят, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

приема промяната за всеки отделен случай и страните актуализират дължимото плащане със 

споразумение при условията на чл. 116 от ЗОП. 

/4/ Върху сумите, които се дължат по този договор, се начислява ДДС. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.6./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оборудва и поддържа описаните обекти за приемане 

под охрана и ползване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно препоръките на извършваните от него 

охранителни обследвания. 

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извърши допълнителна работа по укрепване или оборудване на 

съответния обект /обекти или част от него/тях/. ако съгласно охранителното обследване такава е 

необходима. 

Чл.7./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавно и писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

всяка настъпила или извършена промяна в охраняваните обекти, която би била относима към 

тяхната сигурност. 

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да участва в извършването на контрола по изпълнението 

предмета на договора и да предлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мерки за отстраняване на евентуални 

пропуски по изпълнение на служебните задължения от полицейските служители, охраняващи 

обеките по този договор. 

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да внася писмени предложения за подобряване на охраната на 

обектите. 

Чл.8./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работни помещения, 

оборудвани съгласно изискванията; да предоставя и необходимите за изпълнение предмета на този 

договор движими вещи. 

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща всички разходи, необходими за поддръжка, ремонт 

и дооборудване на предоставеното движимо и недвижимо имущество. 

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща разходите за ток. вода, телефон /градски/ и вътрешна централа на 

дружеството, канцеларски и хигиенни материали, гориво за предоставените на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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служебни автомобили по утвърдените вътрешно фирмени лимити. 

Чл.9./1/ Според условията и реда на действащото законодателство ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 

да изплаща в срок от един календарен месец след писмено искане, внесено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

средства за еднократни парични обезщетения по чл.234 от ЗМВР. 

/2/ Според условията и реда на действащото законодателство ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

изплаща в срок от един календарен месец, след писмено искане, внесено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

средства за еднократни парични обезщетения по чл,238 от ЗМВР, когато телесната повреда е 

причинена при или по повод изпълнение на служебни задължения по настоящия договор 

/3/ Според условията и реда на действащото законодателство ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при 

прекратяване на служебните правоотношения на служителите, да изплаща в срок от един 

календарен месец след писмено искане, внесено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, средства за обезщетения за 

неизползван платен годишен отпуск. 

/4/ Дължимите по ал.1 и ал.З суми се определят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заплащат от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропорционално на прослуженото от служителя време в структурата, 

изпълняваща охраната по този договор. 

/5/ Сумите за обезщетенията по чл.234 и чл.238 от ЗМВР не са включени в цената по чл.5 от 

настоящия договор и върху тях се начислява ДДС. 

/6/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения по чл.237 от ЗМВР на служителите за незаконно 

прекратяване на служебно правоотношение. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да осигурява на полицейските служители, изпълняващи охраната 

по договора ползване на почивните му станции и други социални придобивки 

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.11./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и осъществява охраната на обектите, 

съгласно условията на настоящия договор. 

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви необходимата документация, регламентираща 

изпълнението на служебните задължения от служителите, извършващи охраната по този договор, 

като: 

-       План за охрана и отбрана на обекта; 

- Инструкции за особеностите на нарядите и произтичащите от тях задължения на 

полицейските служители; 

- План за действие /варианти/ при различни екстремни ситуации и други, след поемане 

охраната на обектите по договора. 

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ръководи, да поставя задачи, обучава и контролира състава 

на полицейските служители, изпълняващи предмета на този договор. 

/4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен регулярно да извършва охранително обследване в поетите за 

охрана обекти, като при необходимост предписва мероприятия за подобряване в системата за 
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охрана, които имат задължителен характер за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/5/  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва въведените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отделните 

обекти правила. 

/6/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава поне веднъж в текущата година да изготвя и предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена справка за изпълнение на договора. 

/7/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да участва в съвместно 

обсъждане на изпълнението на текущи задачи и проблеми, свързани с изпълнението на договора. 

/8/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да възлага на полицейските служители, пряко заети в 

осъществяване на охраната по този договор, когато това е необходимо, други задачи извън неговия 

предмет, но без да го наушава, като за положения в тези случаи допълнителен или извънреден труд 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи никакво допълнително заплащане или компенсации. 

Чл.12./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да стопанисва с грижата на добър стопанин 

предоставеното му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имущество. 

/2/ За евентуални повреди /вреди/, причинени на имуществото по предходния текст 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно и да поеме разходите за 

отстраняването им, когато са причинени виновно. 

/3/ След изтичане срока на действието на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 

десетдневен срок да върне с двустранен протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предоставеното му по 

настоящия договор имущество, като се отчете нормалното за срока и начина на ползване естествено 

похабяване и амортизиране. 

/4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за вреди в охраняваните обекти, 

причинени от кражба, грабеж, вандалство или друга форма на престъпно посегателство, както и за 

повреди, настъпили в процеса на тяхната експлоатация. Обезщетяването на вредите се дължи от 

виновната страна. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.13. /1/ Договорът се прекратява с изтичане на уговорения в него срок. 

/2/ Освен в случая по ал. 1 договорът може да бъде прекратен: 

а/ по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

б/ от всяка от страните с двумесечно писмено предизвестие; 

в/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие при доказано системно неизпълнение или 

лошо изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

г/ едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати две или 

повече от уговорените при условията на чл.5 от настоящия договор месечни вноски. 

д/ едностранно or ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни 

задължението си по чл.4. ал.2, чл. 5, ал. 3 или чл.8 от договора. 
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VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Чл.14. Гаранция за изпълнение 

Гаранцията за изпълнение на поръчката в размер на ................ лв. (..........................) - 0,3 % от 

годишната стойност на поръчката, изчислена на база максималната месечна цена на услугата по 

чл.5, ал.1, се освобождава по номинал след приключването му. 

Чл.15. При забава на дължимите плащания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

законна лихва, начислена върху дължимата главница за всеки просрочен ден. 

Чл.16. За неуредените с изрични клаузи в настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл.17. Страните заявяват волята си да решават всички разногласия, възникнали по тълкуването и 

прилагането на постигнатите договорености чрез преговори и постигане на съгласие, като се 

прилага принципът на зачитане интересите на двете страни, в противен случай споровете ще се 

решават по съдебен ред. 

Неразделна част от договора са: 

• Техническа спецификация, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

• Техническото предложение и Ценовата оферта от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните 

приложения 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
         
проф. д-р инж. Ст. Братоев: ............................... ................... : ..........................  
           
Изпълнителен Директор на    Директор на  
„Метрополитен” ЕАД     Столична Дирекция на Вътрешните Работи 
 


