
Д О Г О В О Р 
за услуга по реда на ЗОП 

 

 Днес, на 02.02.2015 г. в гр. Плевен, между: 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН, ул. “Климент 

Охридски” № 1, ЕИК по  БУЛСТАТ 000405689, ДДС № BG000405689, 

представляван от Ректора – Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., с Финансов 

директор Ибрахим Потурлиев от една страна, наречен ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и 

 “ЕКСПРЕС СЕКЮРИТИ СОД” ЕООД-Плевен, със седалище и  

адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Вардар” 15, адрес за коресп.: гр. 

Плевен 5800, ПК 1302, ЕИК по БУЛСТАТ: 114540185, банкова сметка: 

IBAN: BG32 BUIB 9888 1035 3123 00, BIC BUIB BGSF, „СИ Банк” АД-

клон Плевен, тел./факс: 064/805768, представляван от Люсиен Йорданов 

Ковачев-управител, определен за изпълнител след проведена публична 

покана ID 9037810, от друга страна, ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

 на основание чл. 101е от ЗОП се сключи настоящият договор за 

следното: 

ПРЕДМЕТ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СРОК  

Чл. 1. С този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва: 

(1) Нощна физическа охрана в делнични, почивните и празнични дни  

- от 19.00 ч. до 7.00 ч. на следните обекти на МУ-Плевен: 

- Ректорат (Ректорат 1, Ректорат 2) 

- УЕЦЕХ 

- Студентски стол  

- СО/студентско общежитие/ - 1 (ул. “Сергей Румянцев” № 31)  

- СО/ студентско общежитие/ - 2 ( ж.к. “Дружба” ) 

 (2) Дневна физическа охрана в делнични, почивните и празнични 

дни  - от 07:00 ч. до 19:00 ч. - Бариера/вход-изход за автомобили/ при 

Ректорат 2 при МУ-Плевен. 

 (3) Денонощна физическа охрана на учебен корпус и помещенията 

на МУ-Плевен, находящи се в база „Проф. М. Ганчев”. 

 (4) Охрана с помoща на сигнално-охранителна техника/СОТ/, 

наблюдение, контрол и поддръжка на техническите средства и проверка на 

получените сигнали на следните обекти при МУ-Плевен: 

- зала “Хипократ” в Ректорат 1 

- УЕЦЕХ 

-        Спортна зала 

-        Регистратура за класифицирана информация в Ректорат 1 

- каса  1 и 2 при Ректорат 1 

- каса при СО/студентско общежитие/ - 1 (ул. “Сергей 

Румянцев” № 31) 



- каса при  СО/студентско общежитие/ - 2 (ж.к. “Дружба”). 

 Чл. 2. Договорът се подписва за срок от 11/единадесет/ месеца, 

считано от датата на подписването му.  

 

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

       Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  месечна абонаментна такса за услугата по предмета на 

договора общо/по чл.1, ал. ал.1, 2, 3 и 4/,  в размер на 5 942.16лв./ пет 

хиляди деветстотин четиредесет и два лева и 16ст. лева/ без ДДС и 

7 130.59лв./седем хиляди сто и тридесет лева и 59ст./ с ДДС, като 

плащането се извършва по банков път срещу представена фактура с 

платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условия 

на отложено плащане – до 10/десет/ дни от издаване на фактурата за 

съответния месец. 

          (2) При наличие на финансови причини за това плащането може да се 

разсрочи до 20/двадесет/ календарни дни след изтичане срока по 

предходната алинея. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава месечната такса в 

размер и срок и условия съгласно посоченото в договора. 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава, както следва: 

  -  да организира и осъществява охраната, така че да предотврати 

отнемане на материални, парични и други ценности от обектите по чл.1, 

както и повреждането им, като се съобразява с действащото гражданско и 

наказателно законодателство. 

  - да издава фактура за дължимата сума до 7/седмо/ число на 

следващият месец.   

Чл. 6. Охраната се осъществява съобразно специфичните особености 

на обектите, като се извършва оглед на врати, прозорци, огради, 

осветление, технически средства.  

Чл. 7. При опит за извършване на престъпление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предприема съответните действия за предотвратяване настъпването на 

неблагоприятни последици, уведомява ръководството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

а при необходимост осъществява взаимодействие с органите на полицията. 

 Чл. 8. При пожар или други бедствия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно 

уведомява съответните органи и ръководството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл. 9. За изпълнение на горните дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

изгражда организацията на охраната самостоятелно, чрез подбор на кадри, 

въоръжение, специални технически средства, екипировка и др. 

           Чл. 10.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за 

причинени пряко или косвено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на негови работници 



или на трети лица щети и вреди, вследствие на извършени кражби и други 

престъпни посегателства върху охраняваните сгради и имущества, както и 

щети и вреди, причинени от административни и наказателни санкции в 

резултат на недобро изпълнение от страна на изпълнителят. Претърпените 

щети и вреди следва да бъдат възстановени в пълен размер от страна и за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок  до 1/един/ календарен ден, считано от 

датата на съставяне на двустранния протокол или съответният акт за 

констатираното нарушение. 

 Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ включва всички охранявани обекти на МУ-

Плевен в застрахователната си полица. 
 Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  не носи материална отговорност в 

случай, че при форсмажорни обстоятелства охраната неможе да изпълнява 
задълженията си, но само по независещи от него причини. 
 Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи материална отговорност в случай, 

че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не го е информирал при констатирано нарушение. 

Чл. 14. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си, че ще 

използва подизпълнител, в срок до 3 дни от сключване на настоящия 

договор:  

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с обявения 

подизпълнител; 

2.  представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора 

за подизпълнение; 

3. представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че не са нарушени 

забраните по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.  

(2) Изпълнителят предоставя  на Възложителят, в 10-ен срок, от 

всяко извършено плащане, информация за извършените плащания по 

сключеният договор за подизпълнение.  

(3) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора.  

         (4) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за 

подизпълние, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя, 

в присъствие на Изпълнителя и подизпълнителя.  

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  месечна абонаментна такса за услугата по предмета на 

договора, съгласно посоченото в чл. 3, ал. 1 от настоящият договор. 

Чл. 16. При намаляване обема на работа, режима на охраната, броя 

на охраняваните обекти, както и на минималната работна заплата, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ намаляване на 

месечната абонаментна такса. 

 Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен системно да извършва оглед на 

врати, прозорци, огради, осветление и своевременно да отстранява 



нередностите, както и да информира незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изменения в обстановката на охраняваните обекти, имащи отношение към 

сигурността му. 

Чл. 18. При констатиране на нарушение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

незабавно да информира ръководството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и до 

пристигането на негов представител да не предприема никакви действия, 

включително и разпространяване на информация. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право по всяко време да проверява 

дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по отношение изпълнение предмета на 

договора. 

 

ОТГОВОРНОСТИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Чл. 20. При забавяне плащането на услугата с повече от 90 дни  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи  законната лихва, съгл. ПМС 426/18.12.2014 г. 
за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в 
левове,  върху неизплатената сума за срока на забавата.  

Чл. 21. При неизпълнение на задълженията произхождащи от този 
договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в 
размер  на 0,1 % на ден върху стойността за срока за неизпълнение. 
 Чл. 22. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една 

към друга, да не разпространяват информация относно финансовите си, 

икономически и други отношения, които биха засегнали интересите на 

всяка от тях пред трети лица. 

Чл. 23. (1) Договорът се прекратява: 

          - с изтичане на уговореният срок; 

          - по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

          - от Възложителя, с тридесетдневно писмено предизвестие; 

          - едностранно от Възложителя, без предизвестие, при системно 

неизпълнение или системно лошо изпълнение на задълженията по 

договора от Изпълнителя; 

- при настъпване на обстоятелства, които немогат да се вменят във вина 

на страните, обуславящи трайна обективна невъзможност за изпълнение; 

 - при констатиране, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява 

задълженията си по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право с 7-дн. 

предизвестие да прекрати договора. 

         -  едностранно от Възложителя, без предизвестие, в случай, че 

Изпълнителят бъде лишен от право да упражнява дейността си; 

          - едностранно от Възложителя, без предизвестие, когато Изпълнителя 

ползва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертат му. 

          - с окончателното му изпълнение; 

- по реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществени поръчки. 



           


