
РАЗДЕЛ.VI. ПРОЕКТ  НА ДОГОВОР  

ДОГОВОР  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГИ1 

№ .................................... 

 

Днес,………………………, в гр. Бургас, между: 

„ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” №1, 

ЕИК:102004532, представлявано от Диян Димов, в качеството на изпълнителен директор, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

[Наименование на изпълнителя],[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: 

[седалище и адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая], [ЕИК / код по 

Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, 

установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни 

приложимото според случая],представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в 

качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, 

от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]], 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“); 

на основание чл.112, ал.1 и ал.4 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и решение 

№……………../…………….. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти, имущество и товари, 

разположени на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД”  

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при 

условията на този Договор, осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти, имущество и 

товари, разположени на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД, съгласно Приложение № 1, за срока на 

договора, включващи следните дейности: 

1.1. осъществяване на пропускателен режим и контрол на достъпа до района и обектите на територията 

на “Пристанище Бургас” ЕАД;  

1.2. охрана на товари и имущество в района на “Пристанище Бургас” ЕАД; 

1.3. предотвратяване на нерегламентирано проникване на външни лица в района на “Пристанище 

Бургас” ЕАД; 

1.4. предотвратяване на нерегламентирано проникване на външни лица, на борда на корабите, 

акустирали в района на “Пристанище Бургас” ЕАД;  

1.5. задържане и установяване на лица, нерегламентирано проникнали в района на “Пристанище 

Бургас” ЕАД и предприемане на съответните мерки за извеждане и предаването им на органите на 

МВР; 

1.6. извършване на проверка на съмнителни багажи на лица, влизащи в района на “Пристанище 

Бургас” ЕАД, за наличие на огнестрелни оръжия, взривни, запалителни и други опасни вещества, 

като при откриване на такива да предприемат необходимите законови действия спрямо 

приносителите им, както и необходимите мерки за защита на лицата, намиращи се в близост; 

1.7. допускане внасянето и изнасянето на материали, техника и инвентар, в района на “Пристанище 

Бургас” ЕАД, само по установения в „Правилника за организация и ръководство на контролно-

пропускателния режим и вътрешния ред в “Пристанище Бургас” ЕАД” и след попълване и 

представяне на съответния разрешителен документ; 

1.8. пропускане през КПП-ве на лица, леки, товарни моторни превозни средства и механизация само в 

съответствие със заповедите, инструкциите и указанията на “Пристанище Бургас” ЕАД; 

                                                                 
1 Настоящият договор е подготвен съобразно стандартизиран образец на Договор за услуги и специализираните 

клаузи за охранителни услуги, публикувани на официалната страница на Агенцията за обществени поръчки.  



1.9. следене за кризисни ситуации в района на “Пристанище Бургас” ЕАД, като при възникване на 

такива да уведомяват незабавно ръководителя на охранителната дейност и съответните 

компетентни органи и лица на “Пристанище Бургас” ЕАД, като предприемат всички необходими 

мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите; 

1.10. установяване на всички лица с подозрително поведение и предприемане на съответните мерки; 

1.11. предприемане на законови действия за опазване живота и здравето на лицата, пребиваващи в 

района на “Пристанище Бургас” ЕАД, както и за опазване товари и имущество в района на 

“Пристанище Бургас” ЕАД; 

1.12. наблюдение на системите за контрол на достъп, видеонаблюдение и периметрова защита и 

реагиране при кризисни ситуации; 

1.13. реакция при пожар, бедствия, аварии и катастрофи; 

1.14. усилване на охраната чрез увеличаване с допълнителни охранители при кризисни ситуации. 

наричани за краткост „Услугата“. 

Чл.2 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугата по чл.1 в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и чрез лицата посочени в Списък на 

персонала, който ще изпълнява поръчката, съставляващи Приложения №1, №2, №3 и №4 и представляващи 

неразделна част от него. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разработва схема за разстановката на силите и средствата по охраната на “Пристанище 

Бургас“ ЕАД, с описание на обектите и охраняемите зони в тях, която представлява неразделна част от този 

договор – Приложение №5, подписано от страните по договора. 

Чл.3 В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(ако е приложимо). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) работни дни от настъпване на съответното 

обстоятелство. 

 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.4. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му с подписване на протокол за приемане на обектите и 

имуществото в тях и е със срок на действие 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на влизането му в 

сила. 

 (2) Място на изпълнение на договора е местонахождението на обектите, имуществото и товарите, а именно 

територията на „Пристанище Бургас” ЕАД” (в т.ч. “Зона за обществен достъп”, „Магазия 1”, „Морска гара” и 

„Марина порт Бургас”). 

 

ІІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.5. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общата 

цена в размер на - ............................ лв. (........................................... лева), без ДДС и ……………………………..лв. 

(……………………….лева) с ДДС, наричана по-нататък „цената“,  съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) В цената по ал.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение услугата, включително 

разходите за охранителите, които ще изпълняват поръчката (и за неговите подизпълнители) (ако е приложимо), 

режийни разходи, транспорт, персонал, организационни разходи, разходи за материал, техника, за разрешителни, 

удостоверения и/или лицензи, изисквани за изпълнение на такъв вид дейност, други разходи, които участват при 

формирането на цената на услугата, в това число всички нормативно определени разходи, съгласно данъчното, 

трудовото и социално-осигурителното законодателство, както и печалба и всички присъщи разходи за извършване 

на охранителната дейност, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 

направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по този договор чрез периодични плащания - равни 

месечни вноски, всяка в размер на ............................................. (...........................................)  лева, без ДДС, считано от 

приемане изпълнението на Услугите за съответния период. 

Чл.7 (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. приемо-предавателен протокол за приемане на извършената услуга за съответния месец при съответно спазване 

на разпоредбите на Раздел VI.Предаване и приемане на изпълнението и 

2. фактура за дължимата сума за съответния период издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след 

получаване на приемо-предавателния протокол и фактура. 

Чл.8 (1) Всички плащания по този договор се извършват (в лева) чрез банков превод по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка……………………………………………………………. 

BIC……………………………………………………………….. 

IBAN……………………………………………………………… 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за всички последващи промени по ал.1 

в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.9 (ако е приложимо) (1) Когато за частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може 

да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги, подизпълнителят представя на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от услугата за съответния обект, заедно с искане за 

плащане на тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на 

подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от услугите, при съответно спазване на разпоредбите на 

Раздел VI - Предаване и приемане на изпълнението, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в 

срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на 

отстраняване на причината за отказа. 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 10 (1) При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за 

изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно ……………… 

(…………………………) лв. Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.  

(2) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, 

включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 

условия на договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

(3) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат 

да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията 

на чл. 11 от договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при 

спазване на изискванията на чл. 12 от договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на 

изискванията на чл. 13 от договора. 

Чл.11 Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в документацията за обществената поръчка:  

IBAN: BG 24 SOMB 9130 1010 0035 01 

BIC:  SOMBBGSF 

Банка: Общинска банка 

Чл.12 (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която 

трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 

плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се 

издава нова.  



(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата на банкова 

гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 13 (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която 

трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването 

на договора.  

3. застрахователната премия да е платена изцяло. 

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за 

изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 

наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл.14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на договора, приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане на услугата в 

пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

 1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 8 от договора;  

 2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

 3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

 (3) 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 на задълженията 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 гаранциите. 

Чл.15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, 

когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, 

частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от 

гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на 

неизпълнение.  

Чл.16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи: 

 1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора в срок от 15 дни след датата на 

влизането му в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на това основание;  

 2. при пълно неизпълнение в т.ч. когато услугата не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на това основание;  

 3. при условията на чл.26, ал.2 от договора; 

 4. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност. 

 5. при условията на чл.30, ал.2, т.4. 

Чл.17 Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или 

частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл.18 Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в 

сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе 

усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 

първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от 

действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.10, ал.1 от договора. 

Чл.19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение са 

престояли при него законосъобразно. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 



Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл.5 – 9 от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този 

договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за 

изпълнение на договора; 

Чл.21 (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да ръководи и извършва цялостната дейност по охраната и пропускателния режим на територията на 

“Пристанище Бургас“ ЕАД, ведно с прилежащата им територия, с грижата на добър търговец и в съответствие с 

действащите в Република България нормативни актове за условията и реда за извършване на частна охранителна 

дейност, така че по всяко време да предотвратява опити за посегателство, извършване на престъпления, 

неконтролирано проникване и всички други противозаконни действия и да предприема съответните мерки. 

1.1. да разработва, предлага и организира изпълнението на мерки за подобряване и ефективни мероприятия за 

недопускане на нарушения в пропускателния режим, в съответствие с действащото законодателство на Република 

България, граничния и митнически контрол, като в тази връзка има право: 

1.1.1. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сведения и документи относно функцията, предназначението и 

разпределението на помещенията в сградите на територията на дружеството, когато това е необходимо за 

изпълнение предмета на настоящия договор; 

1.1.2. да предлага мерки по укрепване на обекта след извършено охранително обследване и съгласуване с 

Възложителя; 

1.2. да осъществява въоръжена охрана на обекти и имущество, намиращи се на територията на “Пристанище Бургас 

“ ЕАД, която включва: 

1.2.1. охрана на района на пристанището, товарите в него, транспортните средства, складовете, техническите 

съоръжения, сградите, както и контрол на внасянето и изнасянето на предмети, товари и багажи, влизащи и 

излизащи физически лица и МПС, в и от пристанищния район;  

1.2.2. организация на денонощна охрана с квалифициран личен състав и техника на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по ред и 

организация, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съобразени с характера на дейността; 

1.2.3. опазване от кражби имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, намиращо се на територията на „Пристанище 

Бургас“ ЕАД; 

1.2.4. защита на работниците и служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за времето, през което изпълняват служебните си 

задължения от противозаконни посегателства, вкл. тяхното предотвратяване и прекратяване; 

1.2.5. проучване и извършване на прецизен подбор на наеманите служители по охраната на договорните обекти, 

както и да поддържа тяхната подготовка на добро професионално равнище. 

1.2.6. организация, обучение и контрол на личния състав на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

1.2.6. да прави ротация на състава /т.е. подмяна с охранители от други обекти/ - не по-малко 30 % през шест 

месеца; 

1.2.7. да изготви схема на поставете с точно определена зона за отговорност на всеки пост /територия и част от 

оградата/ и да извършва ежемесечно ротация на охранителите по постове; 

1.2.8. да осигури система за контрол на обходите на охранителите и да поддържа нейната работоспособност през 

целия период на действие на договора; 

1.2.9. да осигурява ежемесечна информация относно изпълнението предмета на договора; 

1.2.10. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация: 

-  незабавно /по телефона/ при възникване на инцидент; 

-  ежедневно /в писмен вид/ за дейността през изминалото денонощие; 

- ежемесечно /в писмен вид/ - протокол относно изпълнението на предмета на договора;  

1.2.11. изпълнение на нормативните изисквания и предписания на компетентните органи, касаещи организацията и 

осъществяването на охраната на обектите; 

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява взаимодействие с органите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с органите 

на МВР; с длъжностните лица осъществяващи ПБС в обектите на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с органите по 

охрана на труда и другите надзорни служби за осигуряване охраната на обектите, съгласно действащата 

нормативна уредба, като: 



1.3.1. При опит за извършване на престъпление в охраняемия обект и/или извършване на нарушение на 

съгласуваната между страните инструкция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема съответните действия за 

предотвратяване настъпването на неблагоприятни последици, незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при 

необходимост осъществява и взаимодействие с органите на МВР; 

1.3.2. В случай на неправомерни действия срещу сигурността и материалната цялост на охраняваните обекти, да 

запази всички доказателства за съответните действия, с цел търсене на съответната отговорност от извършилите ги 

лица, както и да сигнализира незабавно компетентните органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1.3.3. Да въведе съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ «Процедура» за документиране на възникнали инциденти по 

сигурността и посегателства върху обектите и имуществата по чл.1. 

1.3.4. При възникване на пожар, природни бедствия или производствени аварии, служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

се длъжни незабавно да уведомят ръководството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и съответните компетентни органи, и 

да предприемат незабавни мерки за предотвратяване или ограничаване на вредните последици; 

1.3.5. Своевременно писмено да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми по охраната и за 

констатирани пропуски във физическата или техническата обезопасеност и защитеност на обекта и да предлага 

съответните мерки. 

1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви и съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инструкция за функциите и задачите 

на длъжностните лица и охранителите от дежурната смяна. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява изпълнението на предмета на настоящия договор с екип от 

........................... служители /охранители/, наети по договор, като съобщи предварително имената им на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със списък на персонала, съгласно чл.2, ал.1 и да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при всяка 

промяна, като се задължава: 

2.1. да наема на работа на територията на дружеството само лица, притежаващи съответната професионална 

квалификация и правоспособност; 

2.2. да не сключва договори за осъществяване предмета на настоящия договор със служители, уволнени 

дисциплинарно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2.3. да гарантира, че неговите служители няма да се считат за служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и че той ще 

заплаща съответните обезщетения като счита ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за не виновен спрямо всички възможни искове и 

претенции от страна на служителите или трето лице, свързани с изпълнението на настоящия договор; 

2.4. да гарантира, че наетия персонал ще премине задължителните медицински прегледи и ще поддържа 

професионалната и специална подготовка на охранителите за ефективно изпълнение на договора, съобразно 

действащото законодателство; 

2.5. да заменя автомобилната и охранителната техника, която временно е извън строя, както и персонала, който 

отсъства поради годишни отпуски, временна нетрудоспособност или по други причини, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

заплаща допълнително за това; 

2.6. да заменя, по мотивирано искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един или повече служители, осъществяващи предмета 

на настоящия договор и да осигури своевременно подходящ заместващ персонал; 

2.7. да осигури на служителите си униформено облекло, карти със снимки и отличителни знаци за упражняване 

дейността по настоящия договор. 

2.8. да оборудва всички стационарни и подвижни постове с надеждни средства за телефонна и радиовръзка; 

2.9. да осигури достатъчно автомобили /минимум 2/ за придвижване, патрулиране и реакция при необходимост на 

територията на Пристанище Бургас. 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури техническото обезпечаване на обектите на територията на 

“Пристанище Бургас” ЕАД, така както е заявил. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да работи и поддържа предоставеното му оборудване (в случай, че бъде 

предоставено такова) с грижата на добър стопанин, да го държи в добро работно състояние, като: 

4.1.отговаря за поддържането на чистота в предоставените му помещения, в съответствие с действащите санитарно-

хигиенни норми и разпоредби; 

4.2.при изтичане срока на настоящия договор или неговото предсрочно прекратяване се задължава да върне на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ помещенията и цялото оборудване, предоставено му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в състоянието, в 

което го е получил с изключение на обичайната степен на износване; 

5. Да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 37 от договора; 



6. Изпълнителят се задължава да сключи и поддържа за срока на договора застраховка „Професионална 

отговорност“, в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице. 

7. По време на дежурство сътрудниците по охрана не могат да бъдат използвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

осъществяване на дейности и функции извън тези по настоящия договор, освен ако страните договорят друго. 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва чрез договор всички или част от правата, придобити съгласно 

условията на настоящия договор. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се освобождава или да ограничава задълженията си по този договор, поради 

действие или бездействие на негови съконтрагенти. 

10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 2 (два) дни от сключването на 

договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 ЗОП (ако е приложимо). 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи допълнително писмено споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

съобразно изискванията на чл.28, параграф 3 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.22 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. своевременно да бъде информиран от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяването на охраната; 

2. при констатиране на грешки или пропуски в осъществяването на охранителната дейност по договора да 

информира за това отговарящия за дадения обект представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до края на следващия работен 

ден; 

3. по всяко време да предприема допълнителни мерки за подобряване сигурността на обекта; 

4. по всяко време да проверява изпълнението на задълженията по настоящия договор и при получаване на сведения 

или доказателства за нарушение на нормативни актове или вътрешни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правила от страна на 

охранителния състав, да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наказание или замяната му и писмено потвърждение за това. 

5. да намали до 10% размера на сумата, изплащана по чл.6, в случай че: 

5.1. служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отсъства от района /пост или място/ за изпълнение на задълженията си като 

охранител; 

5.2. е констатирано виновно неизпълнение на служебните задължения, посочени в инструкцията за функциите и 

задачите на длъжностните лица и охранителите от дежурната смяна /чл.21, т. 1.4./ от страна на служител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5.3. е констатирано несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от описаните в настоящият договор брой и вид 

техника, МПС, попълнение на смените с охранители и др. 

6. За констатираните случаи по т.5.1., т. 5.2 и 5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя протокол и информира писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. Право да упражняват контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страна на „Пристанище Бургас” ЕАД 

имат Изпълнителен директор, ръководител звено „СВР” - пряко или чрез ръководител служба “ВРСО”, както и 

упълномощени от тях длъжностни лица. Право на контрол от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имат длъжностните 

лица, посочени в предварително утвърден списък, представен на Възложителя. 

Чл.23 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този договор; 

2. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ условия, необходими за изпълнение предмета на настоящия договор, а именно:  

2.1. да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействие за изпълнение предмета на договора и изпълнява всички 

договорености имащи значение за неговото изпълнение, като за целта осигурява достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

обекта, предоставя му сведения, касаещи охраната, осигурява му подходящи битови условия и телефонна връзка в 

предоставените помещения за охрана; 

2.2. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сведения и документи относно функцията, предназначението и 

разпределението на помещенията в сградите на територията на дружеството, когато това е необходимо за 

изпълнение предмета на настоящия договор; 



2.3. да се съобразява с предписваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мерки за сигурност и изисквания, касаещи 

пропускателния и охранителния режим и го информира за всички промени в обстановката на обекта, имащи 

отношение към сигурността му. 

3. Да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 37 от договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя реда и условията на пропускателния режим и вътрешния ред, които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен стриктно да изпълнява. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява предварително 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за налагащи се промени в пропускателния режим и вътрешния ред. Разпорежданията относно 

пропускателния режим и охраната са задължителни за всички лица, фирми, организации, намиращи се на 

територията на Възложителя. 

(3) В случаите на престъпни посегателства спрямо обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да депозира по своя преценка 

заявителски материал пред органите на МВР, за предприемане на съответните действия съгласно законите. За всеки 

конкретен случай се съставя комисия и се подписва констативен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.24 Приемането на изпълнението на услугата за съответния месец се документира с протокол за приемане и 

предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални 

екземпляра – по един за всяка от страните („Приемо-предавателен протокол“). 

Чл.25 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да откаже да приеме изпълнението, при съществени отклонения от договореното / в случай, че констатираните 

недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по договора. 

(2) Окончателното приемане на изпълнението на услугата по този договор се извършва с подписване на 

окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на 

срока на изпълнение по чл. 4 от договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в 

изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за 

отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 26 – 28 от Договора. 

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ВРЕДИ 

Чл.26 (1) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на месечните Услуги или при 

отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% (десет на 

сто) от стойността на месечната услуга.  

(2) При системно неизпълнение или лошо (некачествено) изпълнение на задълженията по договора, или друго 

неточно, или частично изпълнение на месечните Услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.  

(3) Системност е налице при констатирани повече от 3 /три/ броя нарушения по изпълнение на услугата, предмет на 

настоящия договор. 

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този договор неустойка чрез задържане на сума 

от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.   

Чл.28 Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната страна да търси 

реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно 

приложимото право. 

Чл.29 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, произтичащи от 

неспазването на вътрешния ред и контролно-пропускателния режим, както и от престъпни посегателства върху 

охраняваните обекти. 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява щетите, имуществените и неимуществени вреди, причинени на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, обект на охрана по този договор, в срок не по-дълъг от 30 календарни дни от 

констатиране на събитието, съгласно процедурата по чл.21 - т.1.3.3. 

2. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не възстанови щетите, в срок до 30 календарни дни, Възложителя изтегля от 

гаранцията по чл.10, стойността на щетите, определена по пазарни цени,като уведомява писмено за това 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3.В случай че стойността на щетите е по-голяма от размера на гаранцията по чл.10, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удържа 

сумата, необходима за допълване на стойността на щетите от следващото плащане по чл.6 към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



4. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е изтеглил от гаранцията по чл.10, стойността на щетите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 

длъжен да възстанови гаранцията, до пълния и размер в срок не по-дълъг от 30 календарни дни от уведомяването 

по т.2. 

5. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не възстанови гаранция, до пълния и размер в срок до 30 календарни дни от 

уведомяването по т.2., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа  сумата, необходима за допълване на гаранцията от следващото 

плащане по чл.6 към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6. При спор между страните относно размера на причинените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди същият се определя от 

вещо лице, назначено съвместно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на понесените загуби се 

определя на база пазарна стойност на увредения обект и други произтичащи от това загуби. Размерът на 

пропуснатите ползи се определя, съгласно действащото законодателство. 

7. Условията по т.1.-5 се прилагат и в случай на виновно неизпълнение на клаузите на настоящия договор от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато от това за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са настъпили имуществени вреди. В такива случаи 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска възстановяване на стойността на нанесените щети чрез застрахователния 

договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

8. Клаузите по т. 1. - 4 не ограничават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да потърси обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нанесени 

щети по време на изпълнението на настоящия договор, над размера на гаранцията за изпълнение на договора или 

над лимитите по застрахователния договор. 

 

VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 30 (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е 

длъжна да уведоми другата страна незабавно при настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на 

законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ; 

6. при условията на чл. 26, ал.2. 

(2) Договорът може да бъде прекратен: 

1.по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

2.когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. с тримесечно писмено предизвестие от страна на Възложителя,без да се дължи обезщетение на Изпълнителя; 

4. с тримесечно писмено предизвестие от страна на Изпълнителя, като в този случай Възложителят не дължи 

възстановяване на внесената по договора гаранция. 

5.  при промяна в правото на ползване по отношение на определена зона от района, попадащ под охрана. В този 

случай страните предоговарят условията на настоящия договор; 

(3). Договорът може да бъде изменян: 

а) по взаимно съгласие на страните – на основание на писмено предложение и с анекс към договора; 

б) при промяна на нормативната уредба, касаеща предмета на договора; 

 

Чл.31 (1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на 

другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл.87 и сл. от Закона за задълженията и 

договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на 

подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е 

незначителна с оглед на интереса на изправната страна. 

(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на услугата в срок от 24 часа, считано от датата на 

влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на услугата за повече от 12 часа; 



3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото 

предложение, с което услугата не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му 

даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако 

задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл.32 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание 

чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.  

Чл.33 Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по 

договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на 

прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на услугата, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат 

необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на 

прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са 

били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на договора. 

Чл. 34. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

реално изпълнените и приети по установения ред услуги.  

 

IХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване 

Чл.35 (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат 

значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако 

няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора и приложенията към 

него, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на договора. 

Спазване на приложими норми 

Чл.36 (1) При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ всички приложими нормативни актове, разпоредби, 

стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право. 

(2) Във връзка със съвместното ползване на обекти в Пристанището, работни помещения, оборудване, работни 

площадки или работни места в района на Пристанище Бургас, страните се задължават да осигуряват здравословни 

и безопасни условия на труд, да се информират взаимно за рисковете при работа и да координират дейностите си за 

предпазване на работниците и служителите от тези рискове. 

Конфиденциалност 

Чл. 37. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или 

разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора 

(„Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква 

финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи 

или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество 

или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални 

клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, 

продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, 

образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или 

записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск 

или друго устройство. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения 



проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде 

разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде 

отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от 

страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е 

длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата 

страна по договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички, всички негови служители и наети от 

физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТотговаря за изпълнението на тези задължения от страна 

на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на 

договора на каквото и да е основание.  

Публични изявления 

Чл.38 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява 

каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на услугата, предмет на този договор, 

независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 

безпричинно отказано или забавено. 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл.39 Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, 

без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора и по договорите за подизпълнение могат да 

бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Изменения 

Чл.40 Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и 

подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 

Чл.41 (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този договор, когато невъзможността за 

изпълнение се дължи на непреодолима сила.  

(2) За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от 

Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото 

право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за 

изпълнение на поетите с договора задължения. 

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да 

намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 (три) дни от 

настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно 

установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това 

обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата страна е длъжна, след 

съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са 

възпрепятствани от непреодолимата сила. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна:  

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила; 

2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или 

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 

договора. 



(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл.42 В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или неприложима, това не засяга 

останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има 

такава. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като 

цяло. 

Уведомления 

Чл. 43. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат 

да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в 

т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна 

на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 

уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните 

средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

(4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, 

адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от 

вписването ѝ в съответния регистър. 

Приложимо право 

Чл. 44 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско 

законодателство. 

Разрешаване на спорове 

Чл.45 Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за 

попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат 

между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния 

български съд. 

Екземпляри 

Чл. 46. Този договор се състои от …… (…….)страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – 

по един за всяка от страните. 

Приложения: 

Чл.47 Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация и приложениято към нея; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението 



Приложение № 5 – Схема за разстановката на силите и средствата по охраната на “Пристанище Бургас“ ЕАД, с 

описание на обектите и охраняемите зони в тях 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

     

 


