
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 01.04.2020 година, в гр. София, между: 

1. „СПОРТНА СОФИЯ-2000” ЕАД,  ЕИК 130328274, със седалище и адрес на
управление  гр.София  1303,  р-н  „Възраждане”,  ул.  „Българска  морава”  №  2,
представлявано  от  Бойко  Ангелов  Додов  –  Изпълнителен  директор,  наричано  за
краткост Възложител, от една страна

и 
2. „СЕКЮРИТИ ГРУП 7” ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1606, ул. “Шандор Петьофи” № 5, ет.1, ап.1, вписано в Агенция по вписвания
с ЕИК 130214139 и ИД № по ДДС 130214139,  представлявано от Валентин Йорданов
Александров -  Управител,  наричано  за  краткост  Изпълнител,  от  друга  страна,  се
сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1  Възложителят  възлага,  а  Изпълнителят  приема  да  извърши  срещу
възнаграждение  следната  доставка  на  услуги:  „ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ФИЗИЧЕСКА
НЕВЪОРЪЖЕНА  ОХРАНА  НА  ДВИЖИМОТО  И  НЕДВИЖИМО  ИМУЩЕСТВО  И
СОТ  НА  ОБЕКТ  ,,СПОРТНА  БАЗА”,  НАХОДЯЩ  СЕ  В  ГР.  СОФИЯ  1303,  Р-Н
ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ. ,,БЪЛГАРСКА МОРАВА” № 2, И ОСИГУРЯВАНЕ НА „СОТ” В
ОБЕКТ „СПОРТЕН КОМПЛЕКС – ПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА”.

            Чл.2. Изпълнителят извършва доставката при условията на направеното от него
предложение за участие.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. (1) Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година, считано от датата на
подписването му от двете страни. 

(2) В случай, че към момента на изтичане срока на договора, не е сключен нов
договор за изпълнение, срокът на настоящия се продължава до сключването на такъв,
но не повече от три месеца.

IІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4(1) Договорената стойност за изпълнение на поръчката, без ДДС е съгласно
ценовата оферта на Изпълнителя, а именно:

1.  Общата стойност на договора  без ДДС е  38 568 лева, словом: (тридесет и
осем хиляди петстотин шестдесет и осем) лева.

2. Общата стойност на договора с ДДС е 46 281,60 лева, словом: (четиридесет
и шест хиляди двеста осемдесет и един лева и шестдесет стотинки). 

(2) Месечната цена /възнаграждение/ за изпълнение на услугите по този договор
е 3214 лева, словом: (три хиляди двеста и четиринадесет) лева, без ДДС.

(3) Цената по предходната алинея е окончателна и включва всички разходи за
изпълнението  на  поръчката  – възнаграждение, осигуровки  на  персонала, стойност  на
консумативите, транспорт, контрол за качество и т.н. 



(4) За  извършените  през  всеки  месец  услуги  Изпълнителят  издава  оригинална
фактура на Възложителя за стойността им.

(5) Цената се заплаща в срок от 10 /десет/ дни, след представяне на оригинална
фактура по предходната алинея, по банков път по следната сметка на Изпълнителя:

IBAN..........................................................BIC:............................  
банка....................................,

Чл. 5. Договорната цена по чл.4 е окончателна и не подлежи на промяна. 

Чл.  6.  Изпълнителят  е  длъжен  да  уведомява  писмено  Възложителя  за  всички
последващи промени на  данните за банковата сметка по чл.4, ал.5, в срок от 3 (три)
работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми
Възложителя в този срок, счита се че плащанията са надлежно извършени. 

Чл.  7.  Когато  Изпълнителят  е  сключил  договор/договори  за  подизпълнение,
Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени
доказателства,  че  изпълнителят  е  заплатил  на  подизпълнителя/подизпълнителите  за
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на този договор. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. Изпълнителят се задължава  да извършва  посочените в чл.1 дейност със
свой  персонал  и  технически  средства,  като  качеството  на  услугата  да  отговаря  на
професионалните изисквания за този вид дейност. 

Чл.  9. Изпълнителят  се  задължава  да  не  разпространява  служебна  и  вътрешна
информация  за  служителите  и  посетителите,  станала  му  известна  при  и  по  повод
извършване на дейността му.

   Чл.  10. За  изпълнението  на  услугите  по  чл.1, Изпълнителят  се  задължава  да
осигури и поддържа  персонал до 5 /пет/ човека,  съобразно направеното предложение.

Чл.  11.  Изпълнителят  услугата  сигнално-охранителна  дейност  “СОД”,  която  е
неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 12.  (1) Охранителите осъществяват обход и следят за целостта и евентуални
посегателства на охраняваните обекти.

(2)  При констатирани посегателства Изпълнителят уведомява Възложителя, а в
зависимост от вида на посегателството - и органите на МВР. 

(3) При пожар, наводнение, друго бедствие или авария, Изпълнителят уведомява
едновременно и Възложителя и съответните компетентни органи - полиция, пожарна и
т.н.

Чл.  13. Изпълнителят  се  задължава  да  осигури  физическата  охрана  за
своя сметка, както и да осигури два паник-бутона, по 1 /един/ брой – за всяка една от
двете каси на двата охраняеми обекта. 

Чл.  14. Изпълнителят  има  право  да  изисква  от  Възложителя  необходимото
съдействие за точното и качествено изпълнение на договора.



Чл. 15. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение в срок
и размер съгласно чл.4 от този договор.

Чл.  16. Изпълнителят  се  задължава  да  упражнява  контрол  за  качество  на
извършваната услуга.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.  17. Възложителят  е  длъжен  да  осигури  на  Изпълнителя  достъп  до
помещенията,  както  и  да  му  оказва  необходимото  съдействие  за  изпълнение  на
задълженията.

Чл.  18. Възложителят  е  длъжен  да  заплати  уговореното  в  договора
възнаграждение.

Чл.  19. Възложителят  има  право  да  иска  изпълнение  на  възложената  работа
качествено и в срока съгласно договореното.

Чл.  20.  (1) Възложителят  е  длъжен  да  оказва  необходимото  съдействие  на
Изпълнителя за точното и качествено изпълнение на договора.

(2) Възложителят се задължава да осигури  подходящо място за осъществяване
на договорената с Изпълнителя дейност.

Чл.  21. Възложителят  се  задължава  да  информира  Изпълнителя  за  всички
съществени  промени  в  обстановката  на  охраняваните  обекти,  имащи  отношение  към
сигурността  им,  както  и  за  промени  в  охраняваното  имущество.  Комуникацията  се
осъществява съгласно настоящия договор.

Чл. 22. Ако в резултат на посегателства бъдат причинени имуществени вреди на
Възложителя,  той  е  длъжен  да  уведоми  териториалното  поделение  на  МВР,  за
предприемане на съответните процесуални действия.

VІ. ГАРАНЦИИ 

Чл. 23. (1) Изпълнителят се задължава да изпълнява съвестно и добронамерено
своите  задължения,  определени  с  държавните  нормативни  актове  и  с  този  договор,
което  гарантира  с  представената  гаранция  за  изпълнение  на  договора  в  размер  на
1 157,04 лева. (словом: хиляда сто петдесет и седем лева и четири стотинки), която
сума представлява 3% от договорената цена без ДДС, представена под формата на: 

1.  Постъпила  парична  сума,  внесена  по  сметката  на  „Спортна  София  -  2000”
ЕАД, IBAN: ........................... BIC: ......................, банка: ...................................., или

2.  Безусловна,  неотменяема  банкова  гаранция  №……………./
…………………..издадена  от  …………………..банка,  със  срок  на
валидност……………… [надвишаващ с 1 (един) месец срока на договора], в оригинал. 

(2) Възложителят  усвоява  гаранцията  за  изпълнение,  ако  Изпълнителят  не
изпълни изцяло или частично задълженията си по настоящия договор, както и в случай
на разваляне на договора по вина на Изпълнителя. 

(3) Възложителят  може  да  задържи  правомерно  гаранцията  за  изпълнение  на
договора  и  след  изтичане  на  срока  по  ал.1,  ако  Изпълнителят  не  е  изпълнил  изцяло



задълженията си по настоящия договор – до пълното изпълнение на задълженията от
страна на Изпълнителя. 

VII. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ 

Чл.24.  (1)Изпълнителят отговаря за причинените на Възложителя имуществени
вреди при извършване на охраната на обектите, които са в резултат на противозаконно
посегателство  на  неразкрит  извършител  при  виновно  неизпълнение  на  договорните
задължения. Същият се задължава да възстанови  щетите  при настъпване  на следните
събития:

1.  Кражба  на  имущество  чрез  взлом,  настъпила  в  охраняваните  обекти  чрез
разрушаване,  повреждане  на  съоръжения,  здраво  направени  за  защита  на  лица  или
имоти;

2.  Повреда  на  имущество,  настъпила  в  охраняваните  обекти,  в  резултат  на
проникване чрез взлом.

(2)  Нанесените  имуществени  вреди  се  установяват  с  двустранно  подписан
протокол, не по-късно от 24 часа от настъпилото събитие.

Чл.  25. При  частично  неизпълнение  на  договора  Възложителят  задържа
пропорционална  част  от  сумата  по  гаранцията  за  изпълнение  на  договора,
съответстваща на неизпълнената част от договора.

Чл.  26. При  причинени  вреди  на  Възложителя  от  служители  на  Изпълнителя,
първият има право да покрие причинените щети от гаранцията. Ако щетите са на по-
голяма  стойност,  за  разликата  Възложителят  може  да  предяви  претенцията  си  по
съдебен ред. 

Чл.  27.  Страните  не  отговарят  за  неизпълнението  на  задълженията  си  по
настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 28. (1) Договорът се прекратява: 
1. С изтичане на уговорения срок; 
2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 
3.  Едностранно  от  Възложителя,  ако  в  резултат  на  обстоятелства,  възникнали

след сключването му, Изпълнителят не е в състояние да изпълни задълженията си.
4.  При  системно  неизпълнение  на  задълженията  и  нарушаване  на

пропускателния  режим  от  страна  на  Изпълнителя,  с  едноседмично  писмено
предизвестие от Възложителя.

5. При обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя.
6.  При  настъпване  на  обективна  невъзможност  за  изпълнение  на  някоя  от

страните по договора.

Чл. 29. В срок от три работни дни след изтичане срока на настоящия договор
или  неговото  прекратяване  Възложителят  се  задължава  да  върне  на  Изпълнителя
техническите средства доставени от последния във връзка и/или по повод изпълнението
на  задълженията  му,  включително  да  осигури  достъп  за  демонтаж  на  сигнално-
охранителните системи от обектите, охранявани със СОТ.



ІХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.  30.  Страните  по  договора  се  задължават  да  се  информират  писмено  и
своевременно за всички проблеми, възникнали в процеса на изпълнение на договора,
които  могат  да  доведат  до  забавянето  му  и  да  преговарят  преди  да  се  пристъпи,  от
която  и  да  било  изправна  страна  на  прилагане  на  договорните  санкции  спрямо
нeизправната  страна  или  за  прекратяване  на  договора.  В  случай,  че  не  се  постигне
съгласие, спорът се отнася за решаване от компетентния български съд. 

Чл.  31.  За  неуредените  с  този  договор  въпроси  се  прилагат  Закона  за
задълженията  и  договорите  и  други  действащи  нормативни  актове  в  Република
България, касаещи предмета на договора. 

Чл. 32. Неразделна част от този договор са следните приложения: 
1.Техническо предложение на Възложителя, 
2. Ценово предложение на Изпълнителя. 

Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за 
всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

за „Спортна София – 2000” ЕАД за „Секюрити груп 7” ЕООД

Изп. директор: Управител:

    Бойко Додов Валентин Александров
              

Главен счетоводител:

Силвия Янчева

Юрист: 

адв. Албена Грозева

Председател на СД:

Динко Дуков


