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Д О Г О В О Р 
 

№ 6638/13.11.2014 г. 
за изпълнение на обществена поръчка 

 
„Авариен ремонт на хранилищe № 3, №6 и № 16 във в.ф. 32020-

Варна” 

Днес, 13.11. 2014 г. в гр. Варна между: 
Командване на ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, 

ул. “Преслав” № 16, ЕИК 129010196, представлявано от контраадмирал 
Димитър Минев Денев – командир на Военноморските сили и полковник 
Драгомир Иванов Димитров – началник на сектор “Финанси” в 
Командването на ВМС, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 
една страна, 

и 
ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев”, със седалище и адрес на 

управление гр. Самоков, област София, община Самоков, ул. „Христо 
Максимов” № 29, ЕИК 131204831, представляван от Янко Щерьов Славчев 
-  управител, ЕГН 6710067369 и лична карта №643433173/05.12.2011 г., 
издадена от МВР София, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от 
друга страна, се сключи настоящия договор. 

Страните се споразумяха за следното: 
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
извърши ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) за изпълнение на 
обществена поръчка „Авариен ремонт на хранилище № 3, №6 и №16 във 
в.ф. 32020-Варна” в съответствие с дейностите посочени в Количествен-
стойностната сметка (Приложение №1, №2 и №3). 

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
упражнява безвъзмездно функциите на координатор по безопасност и 
здраве, съгласно Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на РСМР. 

2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
2.1. Срокът на изпълнение на РСМР по т. 1 е 20 работни дни от 

датата на откриване на строителната площадка.  
2.2. Изпълнението на строителството може да се спира с Акт 

обр.10 от Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ при: 
2.2.1. Изключително неблагоприятни климатични условия, 

чл.2 (1) от ЗЗЛД чл.2 (1) от ЗЗЛД 
чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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установени с протокол между участниците в строителството; 
2.2.2. Освобождаващи от отговорност форсмажорни 

обстоятелства съгласно т. 8 на настоящия договор (природни бедствия, 
война, граждански размирици и др.); 

2.2.3. Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
осигури достъп до строителната площадка за извършване на РСМР, 
установена с протокол между участниците в строителството. 

2.3. При спиране на РСМР по реда и условията на т. 2.2, 
крайният срок на изпълнение на обекта се увеличава със срока на 
спирането. 

2.4. Място на ремонта – в.ф. 32020 - Варна.  
3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
фактически разходи, цената на извършените РСМР по т. 1, но не по-вече от 
оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена, както следва: 

3.1.1. за хранилище №3 – 34206,05 лв. с ДДС (тридесет и 
четири хиляди двеста и шест лв. 05 ст.); 

3.1.2. за хранилище №6 – 30101,13 лв. с ДДС (тридесет 
хиляди сто и един лв. 13 ст.); 

3.1.3. за хранилище №16 – 26363,53 лв. с ДДС (двадесет 
и шест хиляди триста шестдесет и три лв. 53 ст.) 

3.2. В цената по т. 3.1. са включени: 
3.2.1. Стойността на материалните средства; 
3.2.2. Разходите за транспортиране на материалните 

средства до в.ф. 32020 Варна; 
3.2.3. Разходи за труд за извършване на посочените в 

Приложение №1 РСМР; 
3.2.4. Други разходи свързани с изпълнение на посочената в 

т. 1 дейности. 
3.3. Плащането ще се извърши от финансова служба на в.ф. 

32020–Варна по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, банка „СИ БАНК” 
ЕАД, IBAN: BG14BUIB98881030356700 , BIC: BUIB BGSF, в срок до 30 
(тридесет) дни след представяне на следните документи. 

3.3.1. Надлежно оформена фактура, подписана от 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на командира на в.ф. 
32020–Варна, придружена oт подробни количествено-стойностни сметки, 
актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г.; 

3.3.2. Приемо-предавателен протокол, Протокол за вложени 
материали и Акт за извършени скрити РСМР, подписани от представител 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на командира на в.ф. 32020–Варна. 

3.3.3. Констативен протокол подписан от комисия от в.ф 
32020–Варна, удостоверяващ, че видовете РСМР са изпълнени съгласно 
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договора; 
3.4. Фактурата да бъде издадена на в.ф. 32020–Варна,  

БУЛСТАТ 1290101960069. 
3.5. Допуска се междинно заплащане след извършено актуване 

и издадена фактура на база завършен етап от ремонтно строително-
монтажните работи. 

3.6. Ремонтните строително-монтажни работи, изпълнявани в 
отклонение от нормативно установените правила, не се изплащат от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
4.1. Да осигури достъп на лицата и механизацията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно списък (Приложение №2) до района на РСМР 
във в.ф. 32020–Варна за изпълнение на дейностите по настоящия договор; 

4.2. Чрез командира на в.ф. 32020–Варна да осигури 
пропускателния режим в района на в.ф. 32020–Варна и ограничи 
движението на представителите на фирма „ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” 
само в района на РСМР по настоящия договор, за което да проведе 
начален, а при необходимост – периодични инструктажи.   

4.3. Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор, 
чрез свой представител назначен от командира на в.ф. 32020–Варна, да 
контролира движението на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в района 
на в.ф. 32020–Варна. 

4.4.  Да осъществява контрол върху качеството и количеството 
на изпълнените РСМР. 

4.5. Да определи лицата, които ще осъществяват контрол на 
количеството и цените на РСМР, ще проверяват и подписват актове и 
количествено - стойностните сметки и ще заверяват Сметка 22.  

4.6. Да заверява извършените и доказани с подробни 
количествени сметки РСМР и други разходи, като в 30 (тридесет) дневен 
срок след заверката на Сметка 22, преведе дължимата сума по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4.7. Да изисква некачествено изпълнените РСМР да бъдат 
отстранени или поправени съгласно изискванията на Правилника за 
изпълнение и приемане на строително–монтажните работи и нормативните 
документи, като всички разходи в тези случаи са за сметка на изпълнителя. 

4.8. При невъзможност да осигури необходимите средства за 
завършване на строежа, да подпише Акт образец 10 за спиране на 
строителство. 

4.9. При виновно неизпълнение на договорирания в т. 2 срок,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се считат за 
окончателно намаление на крайната стойност на обекта и не подлежат на 
възстановяване.  
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4.10. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по реда и условията 
на т. 3 от настоящия договор. 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
5.1. Да извърши в срока по т. 2.1 на настоящия договор 

възложените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ РСМР по Приложение № 1 при 
спазване на нормативно установените правила за изпълнение и приемане 
на строителните и монтажни работи, и изискванията на чл. 169, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията посочените в т. 1 РСМР. 

5.2.  Да влага строителни продукти, които с качество не по-
ниско от I-во по БДС. Същите да са с маркировка за съответствие и да се 
придружават със сертификат или декларация за съответствие, изготвени на 
български език; 

5.3. Да получи уговореното в настоящия договор 
възнаграждение при посочените в т. 3 условия и срок. 

5.4.  Да осигури материалите и строителните продукти, които 
ще се влагат в изпълнение на РСМР. Същите да отговарят на техническите 
спецификации съгласно Наредбата за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. 
Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително – 
ремонтните работи да бъдат с маркировка за съответствие и да се 
придружават със сертификат за съответствие или декларация за 
съответствие, изготвени на български език.  

5.5.  Да представя в срок всички документи, протоколи и 
сертификати, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените 
РСМР и приемането на обекта –  декларации за съответствие, протоколи, 
актове и други. 

5.6.  Да изпълнява нарежданията на определените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица по т. 4.3 относно спазване на 
установения пропускателен режим и ограниченията за движения в района 
на в.ф. 32020–Варна.  

5.7. Да изпълнява нарежданията на определените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица по т. 4.4 и т. 4.5. След приключване на 
РСМР и преди организиране проверката за извършените работи, 
строителната площадка да бъде изчистена и околното пространство 
възстановено. 

5.8. Да отстранява, в рамките на гаранционния срок, за своя 
сметка в 7 /седем/ дневен срок, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
всички появили се дефекти и недостатъци на изпълнените от него РСМР. 

5.9.  Да не изпълнява каквито и да е разпореждания без 
писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение промени в  някои 
от позициите. 

5.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се 
дефекти при неправилна експлоатация на сградите и съоръженията. 
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5.11. Да осигури квалифицирано техническо ръководство за 
изпълнение на РСМР през целия период на изпълнението на обекта. 

5.12. Да вземе всички необходими мерки за опазване на 
пътищата и подходите, ползвани от него по време на строителството, както 
и за безопасността на съществуващия трафик, за което носи пълна 
отговорност. В случай на констатирана и писмено доказана повреда на 
съществуващите пътища и подходи при изпълняваните от него РСМР,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да ги отремонтира за своя сметка.  

5.13. Да участва със свои представители в комисии, назначени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнение на нормативната уредба. 

6. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
6.1. Гаранционни срокове: 

6.1.1. за хидро-, топло- и звукоизолационни и 
антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 
години;  

6.1.2. за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи –  5 години. 

6.2. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на 
Приемо - предавателния протокол за обекта. 

7. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ 
7.1. При изпълнение на договора страните се договориха да се 

спазват следните мерки за сигурност: 
7.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпраща само лица 

фигуриращи в утвърден от командира на ВМС „Списък на лицата на 
фирма „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” ООД, (Приложение №2), които ще 
посещават в.ф. 32020–Варна за изпълнение на задълженията по настоящия 
договор; 

7.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свой представител назначен 
от командира на в.ф. 32020–Варна, ще осъществява контрол върху 
движението на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в района на в.ф. 
32020–Варна.  

7.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва 
пропускателния режим и изпълнение на разпорежданията на лицето по т. 
7.1.2 относно режима на движение в района на в.ф. 32020–Варна. 

7.2. В случай на нарушения от представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на режима на движения в района на в.ф. 32020–Варна, 
командирът в.ф. 32020–Варна има право да прекрати временно РСМР за 
което уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на неизпълнение на дадените 
указания, командирът на в.ф. 32020–Варна има право да предприеме мерки 
за насилствено задържане и отсраняване на нарушителите. 

7.3. Всяка от страните по този договор се задължава да не 
разпространява информация за другата страна, станала и известна при или 
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по повод на изпълнението на този договор.   
8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРС МАЖОР) 

8.1. Страните по настоящия договор се освобождават от 
отговорност за частично или пълно неизпълнение на договора, ако това се 
дължи на непреодолима сила (форс мажор), например природни бедствия, 
война, военно или друго извънредно положение; 

8.2. В случай на настъпване на обстоятелства по т. 8.1, страната 
по договора, която е ощетена, е длъжна да съобщи писмено, в срок до 3 
/три/ дни от настъпване на форсмажорните обстоятелства, на другата 
страна, като изпрати необходимите доказателства. 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
9.1. След изпълнение на условията на настоящия договор. 
9.2. При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спази срока по 

независещи от него форс-мажорни обстоятелства по реда на раздел 8 на 
настоящия договор и писмена аргументация до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
невъзможността за доставка на част или всички материални средства,  с 
подписване на двустранен протокол в 2 еднакви екземпляра, по един за 
Възложителя и за Изпълнителя. 

9.3.  При констатация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи 
предаването на обекта с повече от 60 дни или няма да извърши РСМР по 
уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са изпълнени 
качествено и могат да му бъдат полезни. 

9.4. Прекратяването на настоящия договор, независимо от 
причините, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за 
изпълнените на обекта РСМР. 

10. НЕУСТОЙКИ 
10.1.  При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

резултат на което е нарушен срока по т. 2., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 0.01 % от стойността на договорираните видове 
РСМР без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %. 

10.2.  Плащането на неустойката не освобождава страната от 
реално изпълнение на задълженията по договора. 

10.3. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума 
по договора, той дължи неустойка в размер на 0.01 % на ден върху 
неиздължената сума без ДДС, но не повече от 10 % . 

10.4.  При виновно прекратяване на Договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 15 %  от общата 
стойност на договора по т.3.1.  

10.5. Обезщетение не се дължи в случай на възникване на 
обстоятелства по т. 9.2 за прекратяване изпълнението на настоящия 
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договор.  
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

11.1. Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра 
със статут на оригинали, по един за всяка от страните. 

11.2. Никоя от страните по този договор няма право да 
прехвърля изпълнението на своите договорни задължения или да делегира 
права по тях на трети лица и дружества, които не са страна по настоящия 
договор. 

11.3. Приложенията към договора са неразделна част от него и 
позоваването на договора включва и позоваване на тях. 

11.4. В случай на противоречие или несъответствие между 
клауза на договора и приложение към него, клаузите на договора имат 
предимство пред текста на приложението. 

11.5. Възникналите спорове по приложението и тълкуването на 
настоящия договор подлежат на уреждане чрез пряко договаряне между 
страните, а в случай на несъгласие, спорът ще бъде отнасян към 
компетентния граждански съд. 

11.6.  Всички допълнения и изменения на настоящия договор 
имат стойност, само ако са писмени, подписани и подпечатани и от двете 
страни. 

11.7. За неуредени въпроси по настоящия договор ще се 
прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 

11.8. Кореспонденцията между страните (документи, известия, 
откази и други съобщения) във връзка с изпълнението на този ДОГОВОР 
се извършва в писмена форма на следните адреси. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр.Варна, 9000 гр. Самоков 
ул. "Преслав" 16 ул. „Христо Максимов” 29 
тел. 052 / 552 622, 052 / 552 635 тел. 0896840712 
факс 052 / 603 259 факс 072260967 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Количествено-стойностни сметки за ОП№1, ОП№2 и №ОП3; 
2. Списък на лицата от „АС-СТРОЙ-Янко Славчев”, които ще 

посещават в.ф. 32020–Варна за извършване на дейности по 
изпълнение на настоящия договор. 
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КОМАНДИР НА 
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

УПРАВИТЕЛ НА „АС-СТРОЙ-
Янко Славчев” ООД 

 

 
 

                      

КОНТРААДМИРАЛ  
ДИМИТЪР МИНЕВ ДЕНЕВ ЯНКО ЩЕРЬОВ СЛАВЧЕВ 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА 
ВМС 

ПОЛКОВНИК                                     ДРАГОМИР ДИМИТРОВ 
 
 
СЪГЛАСУВАНО: 
 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ                        РАДКА СЛАВОВА 

 
 

 


