
 

Д  О  Г  О  В  О  Р 

 

Днес, 30.03.2015 год. в гр. Варна, на основание чл. 101е от ЗОП, се сключи 

настоящият договор между: 

“Районен център по трансфузионна хематология - Варна”, със седалище в гр. 

Варна и адрес на управление: 9002, бул. Цар Освободител” № 100, ЕИК: 103 083 792, 

представляван  от д-р Жанина Йорданова Иванова  – директор, наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

„Тандем Гард” ЕООД, със седалище в гр. Търговище и адрес на управление: 7701, ул. 

„Стоян Заимов” № 1, ЕИК: BG 125 575 757,  представляван от Димчо Любенов 

Атанасов, в качеството му на управител, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

    Страните се споразумяха за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Член 1.(1) Възложителят възлага, а изпълнителят  приема да организира и 

осъществява  24- часова физическа  охрана в “Районен център по трансфузионна 

хематология - Варна” на следните обекти: 

1. Обект с физическа охрана: Сградата се намира в гр. Варна, на бул. „Цар 

Освободител” 100, в двора на МБАЛ „Св. Анна- Варна”  АД. 

 (2) Охранителната дейност, която трябва да извършва изпълнителят, е 

дейност по: 

1. физическата защита на възложителя от противоправни посегателства, 

включваща комплекс от организационни, физически и технически мерки за защита на 

служителите, сградата и другото имущество. 

2. осигуряването на пропускателен режим и обход на обекта по ал. 1, т. 1. 

3. контрол върху информацията от видеотехниката, алармената и 

пожароизвестителната системи. 

 (3) Обектът, посочен в ал. 1, следва да се охранява денонощно. 

Член 2. (1) Възложителят се задължава да заплаща на изпълнителя месечно 

възнаграждение в размер на 1 939,68 лева  без  ДДС, респективно 2 327,62 лева  с  ДДС  

Две хиляди  триста двадесет и седем лв 62 ст. /с ДДС/. Стойността на услугата не се 

променя през целия срок на договора и включва всички разходи на изпълнителя – 

заплати, осигуровки, необходимо присъщи разходи, печалба. 

(2) Дължимото на изпълнителя възнаграждение ще бъде платено по 

банковата му сметка в срок 60 (шестдесет) календарни дни след изтичането на 

последния ден от всеки календарен месец, през който е извършвана услугата срещу 

издадена фактура.  

 

   СРОК НА ДОГОВОРА  

 

Член 3. Срокът на настоящия договор е 24 (двадесет и четири) месеца от 

датата на подписването му и влиза в сила в 07.00 ч. на 01.04.2015 г.  

 

 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 



Член 4. За място на изпълнение се определя сградата на “Районен център по 

трансфузионна хематология - Варна”, гр. Варна. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Член 5. Възложителят е длъжен: 

1. да заплаща уговорената цена в размера, по начина и в срока, определени в 

настоящия договор 

2. да предостави за нуждите на охраната помещение с вътрешен телефон  

3. да оказва необходимото съдействие при получени писмени предписания 

от изпълнителя - да извършва допълнителни работи по укрепване на обекта с оглед 

нормализиране работата на охранителите и ограничаване на условията, способстващи 

извършването на престъпни посегателства 

4. писмено да уведомява изпълнителя при констатирани кражби или други 

посегателства в охраняваните обекти 

Член 6. Възложителят има право: 

1. да извършва проверка чрез длъжностните си лица за реда на охрана, без с 

това да пречи на изпълнителя да изпълнява своите задължения 

2. да получава информация за състоянието на охраняваните обекти, 

дейността на охраната и констатираните нередности с препоръки за отстраняването им 

3. по всяко време да проверява изпълнението на предложенията от офертата 

на изпълнителя и да изисква представянето на доказателства за изпълнението им 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

         

        Изпълнителят е длъжен: 

Член 7. (1) Изпълнителят е длъжен да осъществява охраната по следния 

начин: с денонощен пост на входа на сградата. 

       (2) Съгласно офертата на участника охраната следва да се осъществява с 

четири броя охранители. Към настоящия договор е приложен списък на същите и 

работен график. 

Член 8.(1) Изпълнителят е длъжен за целия срок на договора да притежава 

валидността на лиценза си за извършване на частна охранителна дейност, издаден по 

реда на глава втора от Закона за частната охранителна дейност. 

(2) Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми възложителя при отнемане 

на лиценза. 

Член 9. При организиране на охраната изпълнителят е длъжен: 

1. да оценява състоянието и степента на сигурност на охранявания обект 

при необходимост, но не по-малко от веднъж на шест месеца; 

2. да създаде съответната организация за охрана и безопасност, 

включително чрез провеждане на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж 

на охранителите и мобилните екипи; 

3. изпълнителят е длъжен да изготви и съхранява план за охрана на обекта 

със съдържанието по чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД. 

Член 10. Охранителите трябва да отговарят на изискванията на чл. 27, ал. 1 

от Закона за частната охранителна дейност и при осъществяването на дейността следва 

да имат:  

1. лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и 

униформено облекло; 



2. техническа възможност за връзка с прекия си ръководител (включваща 

радиостанции или мобилни телефони), връзка с органите на полицията и 

противопожарната охрана при възникване на извънредна обстановка; 

3. лични предпазни и защитни средства. 

Член 11. При осъществяването на дейността си, изпълнителят е длъжен да 

спазва всички изисквания на Закона за частната охранителна дейност. 

Член 12. Всички санкции за неспазването на изискванията за дейността по 

охраната или други нарушения на нормативни актове са за сметка на изпълнителя. 

Член 13. Изпълнителят е длъжен да спазва Правилника за дейността и 

вътрешния ред на “Районен център по трансфузионна хематология- Варна”, да запознае 

своя състав с този правилник и да съблюдава изпълнението му от охранителите. 

Член 14. Изпълнителят е длъжен да организира дейността на мобилните си  

екипи по начин, който позволява максимално бързо намесата им в помощ на охраната, 

както и ефективна връзка между мобилните екипи и охраната.  

Член 15. Изпълнителят е длъжен да пази в тайна информацията за 

охранявания обект и имуществото в него. 

Член 16. Изпълнителят има право: 

1.Да получава уговорената цена в размера, по начина и в срока, 

определени в настоящия договор. 

  2.Да получава необходимото съдействие от възложителя при укрепване на 

обекта с оглед нормализиране работата на охранителите и ограничаване на условията, 

способстващи извършването на престъпни посегателства. 

 

ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 

 

Член 17.(1) Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност в случаите 

на кражба или причиняване на вреда на охраняваните обекти по причина на 

неизпълнение  от страна на охраната. 

(2) Размерът на кражбата или вредата се определя въз основа на 

констативни протоколи за увреденото или липсващото имущество. 

(3) Заплащането на увреденото или липсващото имущество се извършва в 

срок от 14 (четиринадесет) календарни дни след съставянето на констативния протокол, 

като сумата ще бъде прихваната от дължимо на изпълнителя възнаграждение. 

Член 18. Вредите по чл. 17 не се възстановяват от изпълнителя при 

следните случаи:  

1. ако са настъпили в резултат на неизпълнение на някое от задълженията 

на възложителя по чл. 5, т. 2 – 4 от договора; 

2. ако са причинени от обстоятелства от извънреден характер, които 

изпълнителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да 

предвиди или предотврати. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Член 19. Договорът се прекратява: 

1. с изтичане на срока, за който е сключен  

2. при системно неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя, 

като под системно неизпълнение се разбира извършено два или повече пъти в рамките 

на един календарен месец. 

3. едностранно от възложителя, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 



4. в случай на отнемането на лиценза за извършване на частна охранителна 

дейност на изпълнителя. 

5. с отправяне на писмено предизвестие от всяка страна, получено от 

другата 45 дни преди датата на прекратяване на договора.  

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

  Член 20.  При сключване и при прекратяване на договора двете страни 

съставят и подписват Приемопредавателен протокол. 

Член 21. Страните по договора ще решават възникналите по 

изпълнението спорове по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно - по реда на ГПК 

пред компетентен съд в гр. Варна. 

Член 22. За всички неуредени по настоящия договор въпроси ще се 

прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, ЗЗД, ТЗ, ЗЧОД и другите относими 

нормативни актове. 

Член 23.(1) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с 

настоящия договор се смятат адресите, посочени в началото на договора. 

(2) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е  

длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

Член 24. Всяка от страните се задължава писмено, в седемдневен срок от 

възникването да уведоми другата страна за настъпили промени в наименованието на 

фирмата, представляващите я лица, банковата сметка / важи за изпълнителя/ и др. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един 

за двете страни. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………                                        ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………  

Д-р Жанина Йорданова Иванова        Димчо Любенов Атанасов  

Директор на РЦТХ- Варна         Управител на „Тандем Гард” 

            ЕООД – гр. Търговище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


