
Д О Г О В О Р 

№ . _ m _ . 2 0 1 4 г. 

за изпълнение на обществена поръчка 
Изпомпване и извозване на сантинни води 

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

"Преслав" № 16, ЕИК №1290101960088, представлявано от\ контраадммра 
Румен Георгиев Николов - командир на Военноморските сили (ВМС) и 
полковник Драгомир Иванов Димитров - началник па сектор "Фиiтнси" г; 
Командването на ВМС, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от едва 
страна, 

^Поддържане чистотата на морските ..води" А Д - гр. Варна, сад| нч и 
управление: гр. Варна, област Варна, община Варна, Южна промишлен;; чсна. 
Терминал за базови масла, ЕИК 813109299, представлявано от Антон 11спче;: 
Манолов, Изпълнителен директор наричан по-долу за краткост 
И З П Ъ Л Н И Т Е Л о т Друга страна, се сключи настоящия договор. 

Страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1. ВЪЗ ЛОЖИТЕ ЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕ ЛЯТ приема да изкьршм 

услугата: изпомпване и извозване на САНТИННИ ВОДИ (с код 13 04 0 
трюмови масла от други видове корабоплаване, съгласно I (арг.дб-
№3/01.04,2004 г. за класификация на отпадъците) от корабите в състава на 
военно формирование 32140-Вариа и/или междинен резервоар. Услуга та ше с; 
извършва със собствени сили и средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, според н уж дмтг 
па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предварителна заявка. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 2; Срокът на договора-до 10.05.2018 г. . 
Чл. 3. Място на изпълнение - военно формирование 32140-Варна. 
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7 7 Sk/t У ^ / 
стойност ^ p v ~ включен ДДС (в нея са включени разходите за 
изпомпване, транспортни разходи от военното формирование до депото за 
съхранение на опасни отпадъци на изпълнителя и други разходи на 
изпълнителя), 

Чл. 5. Заплащането на услугата ще се извърши по банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в * ** ^ З З ^ а л Ч 7 я п 
\ , _ _ _ Q , в срок до 30 (тридесет) дни след представяне във 
финансова служба на в.ф. 32140 - Варна на фактура, надлежно оформена 
съгласно действащото законодателство и приемо-предавателен протокол за 
количеството на извозените сантинни води. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА В ^ 
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението 

па настоящия договор да осъществява контрол относно обема и качеството на 
извършената работа, без това да пречи на оперативната дейност па 
•ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи отговорни 
длъжностни лица от военно формирование 32140-Варна, които ще упражняват 
контрол при изпълнение на услугата. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да пропусне в района на военно 
формирование 32140-Варна пътните превозни средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
предостави свободен достъп до корабите и/или междинните резервоари със 
сантинни води. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи длъжностно лице, 
което при всеки курс на извозване на сантинни води, да придружава 
служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в района на военно формирование 32140-
Варна. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подготви идентификационен 
документ по образец съгласно приложение №8, в изпълнение на чл. 12 от 
„Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците; както и реда за водене на публични 
регистри". 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършената работа от 
ИЗ П' Ь Л НИТ Е ЛЯ с подписване от определеното длъжностно лице на приемо-
предавателен протокол за количеството на извозените сантинни води и 
попълване на идентификационен документ цитиран в Чл. 10. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
договореното възнаграждение, в срок до 30 (тридесет) дни от извършването на 
услугата, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне във 
финансова служба на в.ф, 32140 - Варна на фактура, надлежно оформена 
съгласно действащото законодателство и приемо-предавателен протокол за 
кол ичеството на извозените сантинни води. 

v/jfjPABA И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНЙТЕЛЯ 
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Чл. 13, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши услугата, предмет на 
настоящия договор, за посочения срок в чл. 2., от датата на подписване го на 
настоящия договор. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави информация-, за. 
трите имена и данните от личната карта на служителите си, както и номерата и 
марката и а пътните превозни средства, извършващи услугата, е цел 
организиране на пропускателния режим в района на военно формирование 
32140—Варна.'-

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при промяна на служи!елите 
или пътните превозни средства, изпълняващи договора и влизащи в района на 
военно формирование 32140-Варна, да предостави информация за трите имена 
и данните от личната карта на служителите или номерата и марката на пътните 
превозни средства, 10 (десет) работни дни преди влизането в района на военно 
формирование. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни направената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка до 2 (два) работни дни. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпомпи сантимните воли със 
собствени сили и средства, като след оформяне на нриемо-предавателен 
протокол и идентификационен документ, ги изнесе със собст вен транс пор i 
извън района на военното формирование. 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да попълни заедно с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ идентификационен документ по образец сънлас но 
приложение № 8 от „Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които, сс 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за волене з м 
11 ублични рсгистри 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при всеки курс на извозване на 
сантиини води да бъде придружен в района на военното-.формирование от 
определеното длъжностно лице от военно формирование 32140-Вариа, което 
да подписва приемо-предавателния протокол за извършената услуга. 

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното 
възнаграждение в посочените в чл. 5 срокове и условия, срещу предоставен;! 
фактура и приемо-предавателен протокол за количеството на извозените 
сантинни води. 

VI НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 21. (1) Страните се освобождават от отговорност за-частично или 

пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява 
следствие от появата на непреодолима сила гто смисъла на чл. 306, ю\/л .на. 
Търговския закон и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на 
изпълнението на настоящия договор. В тези случаи срокът на изпълнение па 
задълженията по договора се измества със съответното време, в течени- на 
което действат такива обстоятелства. 

(2) Под непреодолима сила се разбира обстоятелство (съСжтис) 
от извънреден характЗрГ кЬето е^възникнало след сключване на договора, не е 
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могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, 
производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни 
дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на 
земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, 
бунтове, безредици и др. 

Чл. 22. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на 
непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на 
непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за 
възникването и. 

Чл. 23. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява 
задълженията си по този договор поради непреодолима сила, е длъжна: 

1. В срок до 5 (пет) работни дни да уведоми писмено другата страна за: 
- настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на 

задълженията и; 
- за степента, до която това събитие възпрепятства изпълнението на 

задълженията на тази страна; 
- за причините на събитието- ако са известни; 
- за неговото предполагаемо времетраене; 
> за всяка промяна в съобщените обстоятелства. 

2. Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или 
ограничи до минимум понесените вреди и загуби. 

Чл. 24. Докато трае непреодолимата сила, изпълиението на 
задължението се спира, доколкото то не може да бъде изпълнено но 
алтернативен начин чрез полагане на всички разумни грижи. 

Чл. 25. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, 
чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнението на договора. 

Чл. 26. Липсата на парични средства не представлява непреодолима 
.•'сила.' ••'•• 

Чл. 27. Определено събитие не може да се квалифицира като 
^непреодолима сила", ако: 

1. Ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е 
изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор. 

.2 . Ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с 
полагането на всички разумни грижи. 
Чл. 28. За доказателство на непреодолима сила следва да бъдат 

представени съответни документи, в случай, че такива бъдат изисквани от 
отсрещната страна. 

29. Ако непреодолимата сила продължи повече от 5 (пет) месеца и 
нямат интерес от изпълнението на договора, гой може да бъде 
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Чл. 30. Приемането на непреодолимата сила за въздействие .върху 
изпълнение на договора се фиксира със съставяне на двустранен протокол, 
подписан от упълномощени представители на страните по договора. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 31. Настоящия договор се прекратява: 

1. по взаимно съгласие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
изразено в писмена форма; 

2. едностранно, от всяка от страните, при неизпълнение на 
задълженията на другата страна; 

3. с изтичане срока на договора по чл. 2; 
4. при обстоятелства съгласно чл. 29. 

'•'•:УН1.-НЕУСТОЙ 
Чл. 32. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ установи допуснати недостатъци' 

при изпълнение на предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той 
може да поиска тяхното отстраняване за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се. 
отразява в двустранно подписан протокол. 

Чл. 33. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (неизпълнение в срок) същият 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава, в размер на 1 % (един процет ) 
от възнаграждението за всеки ден закъснение, но не повече от 15% (петнадесет 
процента). v 

Чл. 34. Плащането на неустойката не освобождава страната от реално 
изпълнение на задълженията по договора. 

IX. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Чл. 35. Всяко изменение на настоящия договор се счита за 

действително, ако то е направено в писмена форма и е подписано от двегс 
страни. 

Чл. 36. Нито една от страните няма право да предава права та и 
задълженията си по настоящия договор на трети лица без писменото съгласие 
на другата страна. 

Чл. 37, Всички спорове и разногласия, възникнали между страните във 
връзка е изпълнението или тълкуването на този договор се уреждат чрез 
преговори, по взаимно споразумение, а при невъзможност за постигане на 
съгласие - се отнесат до съответния компетентен български съд. 

Чл. 38. За всички неуредени въпроси от настоящия договор се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Чл. 39. Настоящият договор влиза в сила от деня на неговото-
подписване и действа до цялостното изпълнение на задълженията от двете. 



Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра, по един за 
всяка от страните. 

ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
гр. Варна, 9000 
ул. "Преслав" № 16 

тел. 052 / 552 622, 052 / 552 635 
факс. 052 / 603 259 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр. Варна, 9000 
Южна промишлена зона 
Терминал за базови масла 
тел. 052/630 626 
факс. 052/ 630 629 

1. Приложение № 1 - Списък на лицата от фирма „Поддържане 
чистотата на морските води" АД - гр. Варна, които ще посещават в.ф. 32140-
Варна за извършване на дейности, свързани с изпълнението на настоящия 
договор. 

КОМАНДИР НА ВМС 

КОНТРАА 

РУМЕН ПИК 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

„Поддържане ч ртата на морските 

води 

IА Ч АЛНИК НА СЕКТОР "ФИНАНСИ" В КОМАНДВАН ЕТО НА ВМС 

ЮЛКОВНШ ДРАГОМИР ДИМИТРОВ 

СЪГЛАСУВАНО: 

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 

ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ РАДКА СЛАВОВА 
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