
 
 

 
ДОГОВОР 

за възлагане на обществена поръчка с предмет 
 

Днес, 11.12.2019 г., в град Велико Търново, между: 
1. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО, представляван от Валентина Петрова Хаджирадева, с адрес 
град Велико Търново, ул.”Ниш” №1, Булстат № 814221002 и ИН по НДР 
1040011060, наричано по-нататък “Възложител” 

    и 
     ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД София, с ЕИК - 121819662,  със 

седалище и адрес на управление 1784 София, бул.Цариградско шосе № 
141, представлявано от Александър Милчев Митев, наричано по-нататък 
Изпълнител,  

  
 
На основание чл. 112 от Закона за  обществените поръчки, след 

проведена процедура по събиране на оферти с обява за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Осъществяване на охрана на 
медицинския персонал и имуществото на ЦСМП Велико Търново“ 
за обособена позиция № 3 „Осъществяване на охрана на 
медицинския персонал и имуществото на ЦСМП Велико Търново-
филиал Свищов (посочва се филиала, за който се сключва договора)“, се 
сключи настоящият  Договор, а именно: 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

         1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава, 
съгласно клаузите на настоящия договор и приложенията към него, 
представляващи неразделна част от същия, да извърши следните 
дейности: Охрана чрез „паник бутон“ в помещенията на стационарните 
екипи на филиал Свищов, в град Свищов, ул.“П.Ангелов“ №18. 
Изпълнителят за своя сметка следва да монтира „паник бутон“, чрез 
който по всяко време на денонощието персоналът на Възложителя да 
може да подаде до Изпълнителя сигнал за ситуация, застрашаваща 
здравето и/или живота на медицинския персонал и/или имуществото на 
Възложителя във филиал Свищов. В срока на действие на договора 
Изпълнителят следва да реагира на подаден сигнал, като изпрати на 
място свои служители, които да предотвратят и/или минимализират 
настъпването на вреди. 
       2. Изпълнителят се задължава да предоставя услугите, предмет на 
договора, съобразно всички изисквания, посочени в техническата 
спецификация, договора, както и тези на действащото приложимо 
българско законодателство.  

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

1. Настоящият договор влиза в сила от 01.01.2020г. и има действие 
до 31.12.2020г.    



2. Мястото на изпълнение на услугите, предмет на настоящия 
договор, е сградата на филиал Свищов на ЦСМП Велико Търново, 
намираща се в град Свищов, ул.“П.Ангелов“ № 18. 

 
ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

А/ Възложителят има право: 
1. Да изисква и получава услугите в уговорените срокове, 

количество и качество;  
2. Да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя 

задължения, в т.ч. да иска и да получава информация (отчети/доклади) 
от Изпълнителя през целия срок на договора или да извършва проверки 
на място, но без това да пречи на изпълнението. 

Б/ Възложителят се задължава: 
1. Да заплаща на Изпълнителя дължимите суми за извършените 

услуги в размер, при условията и в срока, предвидени в настоящия 
договор. 
          2. Да предостави и осигури достъп на Изпълнителя до 
информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на 
договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения 
съгласно приложимото право; 
          3. Да оказва съдействие на Изпълнителя, свързано с 
организацията за изпълнение на услугите, като осигури достъп до 
обектите, предмет на охрана, запази в тайна условията и начина на 
охрана на обектите. 
          4. Да пази монтираните в обекта „паник бутони“, да осигурява 
достъп на Изпълнителя по всяко време с цел отстраняване на 
технически неизправности, да включва и изключва обектите от 
охранителната система по указан от Изпълнителя начин. 
         В/ Изпълнителят има право  
         1.При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на 
задълженията си, да получи цената за извършените услуги, при 
условията и в срока по раздел IV от настоящия договор.  
         2.Да иска и да получава от Възложителя необходимото съдействие 
за изпълнение на задълженията по този договор,  
        Г/ Изпълнителят се задължава: 

1. Да предоставя услугите и да изпълнява задълженията си по този 
договор в уговорените срокове, в съответствие с договора и 
приложенията. 

2. Да информира Възложителя за всички пречки, възникващи в 
хода на работата, да предлага начини за отстраняването им и да ги 
съгласува с Възложителя.  

3. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания 
на Възложителя.  

4. Да не разгласява и да не разпространява информация, във 
връзка с поръчката, станала му известна във връзка с участието в 
същата и изпълнението й. 

6. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, 
когато за изпълнението на поръчката е ангажирал такива /което 
изрично е декларирано в подадената от Изпълнителя оферта в 



процедурата по възлагане на обществената поръчка/ като за своя 
работа, както и да не възлага изпълнение на услуги по договора или 
части от него на трети лица, които не са посочени от него в офертата му 
като подизпълнители. 

7. Да проучи на място състоянието на обектите и съгласувано с 
Възложителя да осигури надеждна охрана, съобразно спецификата на 
всеки от охранявания обект. 

8. Да оценява състоянието и степента на сигурност на 
охранявания обект не по-малко от веднъж на всеки 3 месеца. 

9. Да обезщети Възложителя за понесени щети на имущество в 
обектите при несвоевременни, неправилни или злоумишлени действия 
на неговите служители, за което се съставя констативен протокол. 

10. Да монтира и въведе в експлоатация сигнално-охранителна 
техника (СОТ) и „паник бутони“ с нужното качество, съобразно 
посочените изисквания и като използва квалифицирани служители. 
         11. Да осигури наблюдение на охраняваните обекти посредством 
дежурен център, който следи и регистрира получените от охранителната 
техника сигнали. 
 12. Да осигури обособени екипи, които ще осъществяват охраната, 
а именно: два мобилни патрулни екипа с по двама души въоръжени 
охранители на смяна във всяко МПС  (посочват се видовете, броят и 
числеността на екипите, съгласно техническата оферта). 
         13. При получаване на сигнал за посегателство върху медицински 
или помощен персонал или охраняем обект Изпълнителят е длъжен да 
реагира в срок до 3(три) минути (посочва се съгласно техническата оферта) 
и да противодейства с цел избягване на вреди на Възложителя. 
         14. В случай на посегателство Изпълнителят се задължава да 
блокира входно-изходните точки на обекта и да осигури физическа 
охрана до пристигане на отговорно длъжностно лице. 
        15. Да уведоми до 5 /пет/ минути (посочва се съгласно техническата 
оферта) от получаване на сигнала органите на МВР и/или 
противопожарната охрана при съмнения за престъпна дейност и/или 
пожар. 
        16. Да запази в тайна условията и начина на използване на СОТ. 
         

 
IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

1. За предоставянето на услугите Възложителят се задължава да 
плати на Изпълнителя месечна цена в размер на 30 лева без ДДС или 
обща цена за целия период на договора в размер на 360 лв без ДДС и 
432.00 лв с ДДС (посочва се съгласно техническата оферта). Сумата се 
изплаща на тримесечия. До 10-то число на първия месец от всяко 
тримесечие от действието на договора, Изпълнителят издава фактура, в 
която посочва стойността на услугата за тримесечието и в същия срок я 
връчва на Възложителя срещу подпис. Плащането за тримесечието се 
извършва до 30-то число на месеца, в който е издадена фактурата. 

2. В цената са включени всички разходи на Изпълнителя за 
изпълнение на задълженията му по договора – монтиране на 
охранителна техника и осъществяване на охрана.  



3. Всяко плащане по този договор се извършва въз основа на 
фактура. 

4.4. Възложителят се задължава да извършва всяко дължимо 
плащане в срок до 30 дни след получаване на фактурата.  

6. Всички плащания по настоящия договор се извършват по 
банков път, в български лева, по посочена от Изпълнителя банкова 
сметка в издадената от него фактура. 

 
 
 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 
1. Настоящият договор се прекратява: 
1.1. с изтичане на срока му; 
1.2. с изпълнението на всички задължения на страните по него; 
1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за 

изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да 
уведоми другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на 
невъзможността и да представи доказателства; 

1.4. при прекратяване на юридическото лице – страна по договора, 
без правоприемство; 

2. Договорът може да бъде прекратен: 
2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
2.2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по 

несъстоятелност или ликвидация. 
3. 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 ЗЗД, 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. 

4. За целите на този договор страните ще считат за виновно 
неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от 
следните случаи: 

4.1. когато Изпълнителят не е започнал изпълнението на услугите в 
срок до 3 дни, считано от датата на влизане в сила; 

4.2.Изпълнителят е прекратил изпълнението на услугите за повече 
от 3 дни; 

4.3. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от условията 
за изпълнение на поръчката (Техническата спецификация и 
Техническото предложение). 

5. 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. В последния случай размерът на 
обезщетението се определя в протокол, подписан от страните, а при 
непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на 
спорове. 

6. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при 



прекратяване на юридическото лице без правоприемство: 
6.1. Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол 

за извършената към момента на прекратяване работа и размера на 
евентуално дължимите плащания; 

6.2. Изпълнителят се задължава да преустанови предоставянето на 
услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат 
необходими и поискани от Възложителя.  

7. При предсрочно прекратяване на договора Възложителят е 
длъжен да заплати на Изпълнителя реално изпълнените услуги. 

 
 

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ: 
1. Всяка от страните се задължава при промяна на 

обстоятелствата, свързани с регистрацията й, включително такива 
касаещи наименованието, адреса, адреса за кореспонденция и други, 
посочени в този договор или имащи отношение към изпълнението му, в 
т.ч. банкова сметка, обслужваща банка и др., започване на производство 
по ликвидация или несъстоятелност, на процедура по преобразуване, да 
уведомява другата страна писмено в 7-дневен срок от промяната. 

2. Страните посочват следните адреси, телефони и имейли за 
връзка, за кореспонденция между тях:  

 
За Възложителя: 
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ №1   
тел./факс: 062/648843 
e-mail: …………………. 
длъжностно лице/лице за контакти: Веселин Узунов   
 
За Изпълнителя: 
адрес: 1784-София, бул.Цариградско шосе №141 
тел./факс: 0894429981 
e-mail: bids@vipsecurity.bg                           
длъжностно лице/лице за контакти: Александър Митев и Атанас 
Симеонов 

 
3. Страните се задължават да осигуряват получаването на 

съобщения на посочените места, съответно по посочените начини. 
4. Страните се съгласяват, че всяко изпратено на посочения адрес 

на страната съобщение, препоръчано с обратна разписка, чрез куриер, 
ще се счита получено на датата, отбелязана от пощенската служба или 
съответно доставчика/куриерската служба, че писмото или известието 
за получаването му е било доставено на адреса, независимо дали е било 
фактически получено или не, или същото не е потърсено, и ще поражда 
правните последици, свързани с редовното му връчване. Това важи за 
връчване на всякакви книжа, включително нотариални покани. 

5. Всички спорове, възникнали между страните по изпълнението 
на настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при 
непостигане на съгласие – пред съда. На основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, 
страните заявяват, че при спорове между тях, свързани с настоящия 



договор, компетентен е родово компетентния съд по седалището на 
Възложителя. 

6. За всички неуредени в настоящия договор въпроси ще се 
прилагат разпоредбите на действащото в Република България 
законодателство. 

 
Неразделна част от настоящия договор са: Техническа спецификация, 

Техническо предложение и Ценово предложение на изпълнителя.  
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра –  по един за всяка от страните. 
 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:    
 
Д-р Валентина Хаджирадева   
 ....................../п/...................................... 
Директор на ЦСМП Велико Търново                    
 
....................../п/...................................... 
 
Веселин Узунов 
Главен счетоводител на ЦСМП Велико Търново  

 
 
 
 
 

 


