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           5. При издаването на месечната фактура за абонаментно обслужване чрез 

охранителните действия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обобщава и изброява изчерпателно всички 

дейности, извършени по повод охранителните дейности в издадените през календарния 

месец протоколи за извършеното, ако има такива с констатирани технически 

неизправности, препоръки и указания за предприемане на необходими действия по 

охраната. 

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заплатил на 

подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя. 

 

      III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

      1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА: 

 1. Да осъществява денонощна физическа охрана на повереният му обект 

(движимо и недвижимо имущество), собственост на „Втора МБАЛ – София” ЕАД, 

съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1 от конкурсната документация, 

неразделна част от настоящия договор.  

 2. Да спазва стриктно Плана за организация на физическата охрана, 

представляващ неразделна част от договора.  

 3. Да осъществява контрол при пропускателния режим на автомобили и хора в 

периметъра на цялата територия на лечебното заведение, съгласно Плана за 

организация на физическата охрана, представляващ неразделна част от договора. 

 4. Да осъществява обход по определени за територията на лечебното заведение 

маршрути, през променливи интервали и посоки във времевия пояс на работа по 

охраната на лечебното заведение. Охраната и пропускателния режим във „Втора МБАЛ 

– София” ЕАД се осъществяват от 3 (три) поста, както следва: 

  - Пост  № 1 – Централен вход с бариера, разположен откъм бул. “Христо Ботев” 

120 и прилежащият към него служебен паркинг – 12-часова охрана от 07.00 ч. до 19.00 

ч., пет дни седмично и пропускателен режим в работно време без празнични и почивни 

дни; 

 - Пост № 2 – Паркинг за служебни автомобили на дружеството, намиращ се в 

задния двор по ул. “Козлодуй” и обхад на сградата през работно време – 8-часова 

охрана от 07.00 ч. до 15.00 ч. без празнични и почивни дни; 

 - Пост № 3 – Дежурна стая в сградата на “Втора МБАЛ - София” ЕАД. Входът 

се намира откъм бул. “Христо Ботев” след служебния паркинг на централния вход – 

24-часова охрана, седем дни седмично и видеонаблюдение на периметъра около 

сградата на “Втора МБАЛ - София” ЕАД. 

 5. Да осигурява за своя сметка системен подбор, контрол и подготовка на своите 

кадри (охранители), осигуряващи охраната на обекта, предмет на договора; 

 6. Да осигури присъствието на отговорник, който да отговаря за 

непосредствената връзка между ръководството на болницата и ръководството на 

фирмата и да ръководи и контролира цялостната дейност на охранителите с цел 

координация и повишаване качеството на охранителната дейност. 

 7. Да прилага мерки за противопожарна безопасност, мерки за предотвратяване и 

ограничаване на евентуални щети при природни бедствия; 

 8. Да осигури на служителите си за своя сметка средства за защита, техническо 

оборудване и екипировка със съответните отличителни знаци;  

 9. Да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за извършени 

посегателства върху охраняваното имущество; 
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 10. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма в случай на 

отнемане на разрешението му за извършване на частна охранителна дейност; 

 11. При констатиран случай на изнасяне на вещи и/или имущество, собственост 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, охраната задължително уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за случая. 

 12. Да осигури квалифициран състав и технически средства, необходими за 

охраната на повереното му имущество, в съответствие с Техническата спецификация– 

Приложение № 1 от конкурсната документация, неразделна част от настоящия договор. 

 13. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за лицата, осъществяващи 

непосредствената охранителна дейност в обекта чрез списък, част от обобщения 

месечен протокол за извършената охранителна дейност. 

     14. (1) При създадена аварийна ситуация в обектите за охрана, описани в 

предмета на настоящия договор, постовете осъществяват контрол на достъпа до 

конкретния обект, като охранителите следят влизането на лица и/или автомобили, 

съгласно план за организация на физическата охрана – приложение към настоящия 

договор .  

     (2) В случаите на настъпило природно бедствие и/или настъпили безредици от 

извънреден характер, охранителните действия на екипите по постове на цялата 

територия на лечебното заведение съдействат и организират съвместно със съответните 

длъжностни лица евакуационни действия, както и всички други мерки за съхранение 

живота и здравето на всички лица, както и за съхранение целостта на сградния фонд на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в максимална степен. 

     (3) Действията на охранителите по постове следва да бъдат съобразени с всички 

нормативни изисквания, свързани със специфичната им дейност, както и с вътрешния 

за територията на лечебното заведение инструктаж и приложения към настоящия 

договор план за организация на физическата охрана.  

     15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при изпълнение на охранителната си дейност 

задължително: 

 15.1. Следва да има изготвени схеми за реакции, действия и инструкции при 

противодействие на посегателства, както и друг вид кризисни ситуации. 

 15.2. Следва да има договорености за взаимодействие със съответните органи на 

реда от МВР. 

 15.3. Следва да има изготвен график за смените и постовете на охранителите, 

които са съобразени и са в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и 

Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

 15.4. Има национален лиценз за извършване на частна охранителна дейност. 

 15.5. Охранителният състав, предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

охранителната дейност, следва да е преминал обучение за охранители по ЗЧОД в 

лицензиран учебен център, да е тестван за физическа пригодност, както и да притежава 

валидна застраховка „Трудова злополука”. 

 15.6. Следва да притежава удостоверение за Администратор на лични данни. 

 15.7. Следва да притежава лиценз за ползване на собствена радиочестота за 

извършване на охранителна дейност, издаден от Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

   16. При изпълнение предмета на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 

пълна имуществена отговорност за покриване на щетите, които са настъпили в резултат 

на виновно и/или недобросъвестно частично и/или лошо изпълнение, и/или 

неизпълнение на задълженията по договора. 

   17.(1). Размерът на щетите и дължимото обезщетение се установяват в срок от 3 

(три) дни от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която включва представители  и 

на двете страни. Обезщетението се изплаща в срок от 1 (един) календарен ден, считано 

от датата на подписване на протокола за констатиране на щетите, установяване на  
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размера им, както и дължимото обезщетение.  

 (2). При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативния протокол, 

вредите се заплащат само въз основа на констатациите, определени от представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в протокола. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови 

вредите до пазарната стойност на вещите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да бъде 

обезщетен от гаранцията за изпълнение на договора – до размера на вредите. В 

констативния протокол страните отразяват всички обстоятелства по щетите, вида и 

стойността им, неизпълнението на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и срока за 

изплащане на щетата. Този протокол е окончателен.  

 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора 

в размер на 1 280,88 (хиляда двеста и осемдесет лева и осемдесет и осем стотинки) лв., 

представляваща 3% от стойността на договора без ДДС, с валидност не по-малко от 60 

(шестдесет) дни след изтичане срока на договора, в една от следните форми: 

 – парична сума, внесена по следната банкова сметка на лечебното заведение: 

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД  

BIC:  SOMBBGSF 

IBAN:  BG74SOMB91301027375301 

 –    безусловна неотменяема банкова  гаранция със срок на валидност 60 (шестдесет) 

дни след изтичане срока на договора.  

 19. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 60 календарни дни след 

изтичане срока на договора, без да се дължи лихва за периода, през който тя законно е 

престояла при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на 

настоящия договор. 

21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до три дни от сключването на договор за 

подизпълнение да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното 

споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната 

по чл.45а, ал. 2 от ЗОП. 

 

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО: 

 1. Да получава в срок заплащането на договорената месечна сума в размер, срок и 

по ред, определени в настоящия договор. 

 

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

      1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА: 

      1. Да заплати уговорената цена по предвидените в договора размер, ред  и сроковe. 

      2. Да осигури помещения за охранителите, осъществяващи физическата охрана.  

      3. Да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които 

имат отношение към охраняваното движимо и/или недвижимо имущество. 

 

        2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО: 

        1. По време на изпълнение на договора да извършва проверка, относно качеството 

на извършваната работа, без с това да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

       2. Да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на възложените 

охранителни дейности. 

 

           V. НЕУСТОЙКИ 

1. За неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на  
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 3% на ден върху стойността на 

месечното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 30% (тридесет 

процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетението за претърпените 

вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. 

2. При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва от деня на забавата. 

  

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението 

на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

следния начин: 

 от гаранцията по Раздел IІІ, т. 18 от настоящия договор; 

 по съответния законов ред. 

 

VI. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ИЗМЕНЕНИЕ. 

1. Този договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от 01.02.2016 г. 

2. Договорът се прекратява: 

 при изтичане на срока; 

 с едностранно едномесечно писмено предизвестие на някоя от страните; 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при следните условия: 

- едностранно, с 14-дневно писмено предизвестие при неизпълнение или 

системно лошо изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- при отнемане на разрешителното на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на частна 

охранителна дейност, от датата на отнемането, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

  - когато са настъпили обстоятелства за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да 

предвиди и предотврати или да предизвика - с писмено уведомление, веднага след 

настъпване на обстоятелствата. 

 3. При всички случаи на прекратяване на настоящия договор охраняваният обект, 

ведно с намиращото се в него недвижимо и движимо имущество, се предават на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемателно-предавателен протокол-опис, подписан от страните по 

договора или оправомощени техни представители.  

4. До предаване на обекта страните имат правата и задълженията по този договор. 

5. Настоящият договор може да се изменя само в предвидените в ЗОП случаи. 

  

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

3. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора. 

4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 

загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на 

непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 

това вреди. 

5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 

свързаните с тях насрещни задължения се спира.  

6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или 
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чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители и/или 

служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VIII. СПОРОВЕ 

1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 

включително спорове, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани по пътя на 

преговорите между страните, а при непостигане на съгласие, съгласно българските 

материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

 

IХ. СЪОБЩЕНИЯ 

1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор 

са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 

представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. За дата на съобщението се смята: 

 датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението 

 датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по 

пощата 

 датата на изпращането – при предаване чрез факс 

 датата на изпращане – при кореспонденция чрез е-mail. 

3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор 

се смятат: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

град София 

ул. „Магнаурска школа“ № 11, сграда „Хайтек Парк Изот“, ет.2, офис 217 

телефон 02/975 81 10 

факс 02/975 81 10 

e-mail msg2005@abv.bg  

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

град София 

бул. „Христо Ботев” № 120 

телефон 02 9158500 

факс 02 9314024 

e-mail secondmbal@abv.bg 

 

4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3-

дневен срок от промяната. 

5. Страните определят лица по изпълнение и контрол на настоящия договор 

  За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
Координатор по дейността на договора – инж. Иван Иванов, завеждащ сектор 

„Технически”, тел.: 0884 597 843. 

Контрол по изпълнение предмета на договора– Николай Керелски – началник АСО, 

тел.: 0889 899 544. 

        За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Координатор по дейността на договора – Богомил Любомиров Гълъбов, ст. сътрудник  

по охраната, тел.: 0886 123282 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
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