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Д О Г О В О Р 

№4627/21.08.2015 г. 

За доставка на лични предпазни средства, обувки  и облекло за 
безопасни условия на труд 

 

Днес, 21.08. 2015 г. в гр. Варна между: 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, 

ул. “Преслав” № 16, ЕИК BG129010196, представлявано от МИТКО 

АЛЕКСАНДРОВ ПЕТЕВ – командир на Военноморските сили и ДРАГОМИР 

ИВАНОВ ДИМИТРОВ – началник на сектор “Финанси” в Командването на 

ВМС, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  

и 

„БУЛТЕКС 99”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 

ЕИК 115784032, представлявано от СТЕФАН СЛАВЧЕВ БАШЕВ, ЕГН                                                                                                                                    

за краткост наричано 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 

достави обувки защитни и облекло за безопасни условия на труд по обособени 

позиции № 2, 3 и 4, съгласно приложен списък в Приложение № 1 към 

настоящия договор. 

1.2. Всички артикули  посочени в т. 1.1. ще се доставят придружени 

със сертификат (декларация) за произход и съответствие с посочения стандарт. 

2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 

2.1. Срокът на изпълнение на доставката по т. 1.1 е до 50 (петдесет) 

дни от подписването на настояюия договор.  

2.2. Място на доставка – франко складовете на военни формирования 

(в.ф.) 32140- гр. Варна и 32890-гр. Бургас.  

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ: 
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на 

доставените материални средства съгласно т. 1.1., но не повече от 22701,50 лв. 

(двадесет две хиляди седемстотин един лв. и 50 ст.) с ДДС.  

3.2. В цената по т. 3.1. са включени: 

3.2.1. Стойността на материалните средства по т. 1; 

3.2.2. Транспортни разходи; 

3.2.3. Други разходи свързани с изпълнение на настоящия 

договор. 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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3.3. Плащането ще се извърши по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  IBAN BG92 UNCR 7630 1041 6193 10 BIC UNCRBGSF при 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД –клон Пловдив, титуляр на сметката „Бултекс 

99”ЕООД, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне във Финансова служба 

на в.ф.32140-Варна и в.ф. 32890-Бургас. на надлежно оформена фактура, 

подписана от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Приемо-предавателен прпткол. 

3.4. Фактурите да бъдат издадена на в.ф.32140 гр. Варна за 

артикулите, доставени във в.ф.32140 –БУЛСТАТ 1290101960016 и на 

в.ф.32890гр. Бургас, за артикулите доставени във в.ф. 32890 гр. Бургас- 

БУЛСТАТ 1290101960020. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

4.1. Да осигури достъп на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

складовете на в.ф. 32140-Варна и 32890- Бургас за изпълнение на дейностите по 

настоящия договор; 

4.2. Да получи чрез свой представител доставените в складовете на 

в.ф. 32140-Варна и в.ф. 32890-Бургас. материални средства по т. 1 в стандартни 

опаковки и придружени със сертификати (декларации) за произход, 

съответствие и качество, експлоатационна документация и гаранционни карти; 

4.3. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по представените 

фактури по условията на т. 3 от настоящия договор; 

4.4. Да контролира по всяко време изпълнението на договора без да 

пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

5.1. Да извърши в срока по т. 2.1 на настоящия договор доставка на 

предпазните средства съгласно т 1.; 

5.2. Да предаде в складовете на в.ф. 32140-Варна и в.ф. 32890-Бургас 

предпазните средства в стандартни опаковки и придружени със сертификати 

(декларации) за произход, съответствие и качество, гаранционни карти и 

инструкции за употреба. 

5.3. Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение 

при посочените в т. 3 условия и срок. 

6. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: 

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставените  

предпазни средства за срок не по-малък от: 

- работни ботуши и обувки – 3 (три) месеца; 

- очила – 3 (три) месеца; 

- ръкавици – 1 (един) месец; 

- други лични предпазни средства с изключение на изделията за еднократна 
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Употреба – 6 (шест) месеца. 

6.2. При констатиране на отклонение от посочените стандарти, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени за своя сметка цялото количество на 

съответния артикул незабавно, или във възможно най-кратък срок. 

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 изпрати, минимум 2 (два) дни 

предварително до командирите на в.ф. 32140 (факс 052/552 767 и  тел. 052/552 

751 и 052/552 471) и в.ф. 32890 (факс 056/859 100 и тел. 056/859 155 или 

056/859209)заявка за допускане, в която да посочат трите имена и данните от 

личната карта на представителите, както и марката и рег.№ на МПС които ще 

доставят договорените предпазни средства; 

7.1.2. Командирите на в.ф. 32140 и 32890 осигуряват 

пропускането на лицата и МПС по т. 7.1.1. във военните формирования; 

7.1.3. Командиритена в.ф. 32140 и 32890 определят лицата, които 

да осигурят  приемането на доставените предпазни средства.  

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

минимум 2 (два) дни предварително за датата на доставка на предпазните 

средства по т.1.1. 

7.3. Всяка от страните по този договор се задължава да не 

разпространява информация за другата страна, станала и известна при или 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 

причина форс-мажорни обстоятелства, по реда на раздел 8 на настоящия 

договор,  с подписване на двустранен протокол в 2 еднакви екземпляра, по един 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

10. НЕУСТОЙКИ: 

10.1. При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
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резултат на което е нарушен срока по т. 2.1, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка за забава, в размер на 0,03% (нула цяло, нула три процента) за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10% (десет процент) от стойността на договора. 

10.2. Плащането на неустойката не освобождава страната от реално 

изпълнение на задълженията по договора. 

10.3. Обезщетение не се дължи в случай на възникване на 

обстоятелства по т. 9.2 за прекратяване изпълнението на настоящия договор.  

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

11.1. Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра, 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. Възникналите спорове по приложението и тълкуването на 

настоящия договор подлежат на уреждане чрез пряко договаряне, а в случай на 

несъгласие, спорът ще бъде отнасян към компетентния граждански съд; 

11.4.  Всички допълнения и изменения на настоящия договор имат 

стойност, само ако са писмени, подписани и подпечатани и от двете страни; 

11.5. Кореспонденцията между страните във връзка с изпълнението на 

този ДОГОВОР се извършва в писмена форма на следните адреси. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

гр.Варна, 9000                                         гр. Пловдив 4000   

ул. "Преслав" 16                                      бул. „Васил Априлов” 31  

тел. 052 /552 471                                      тел. 032/909 700                                           

факс. 052 / 603 259                                   факс 032/909 709  

e-mail:L.Lecheva@armf.bg        office@bulteh99.com 

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ 

СИЛИ 

  УПРАВИТЕЛ НА 

“БУЛТЕКС 99”ЕООД 

                                  П 

 

    П        

 

 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 

 

                               П 

СЪГЛАСУВАНО: 

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 

                               П 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Договор №  4627/21.08.2015 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
(Стандарт, техн. 

Изисквания) 

Специ 
фика 
ция 

бр./ч

ф. 

32140-
Варна 

32890-
Бургас 

общо 
брой 

Ед. 
цена с 
ДДС 

Обща 
стой 
ност 

общо чф. 110 23 133 

№38   0 1 1 

№40   0 1 1 

№41   3 1 4 

№42   14 0 14 

№43   27 10 37 

№44   30 10 40 

№45   23 0 23 

Ботуши гумени 

(PVC) 

БДС EN ISO 20347 

или еквивалент 

№46   13 0 13 

7,78 1034,74 

общо чф. 313 60 373 

№37   4 0 4 

№38   1 0 1 

№39   3 0 3 

№40   2 2 4 

№41   10 4 14 

№42   58 17 75 

№43   61 20 81 

№44   64 15 79 

№45   51 2 53 

№46   56 0 56 

Обувки работни с 

метално бомбе на 

пръстите и 

метална пластина 

на ходилото  

БДС EN ISO 20347 

или еквивалент 

№47   3 0 3 

21,49 8015,77 

Общо за обособена позиция № 2 9050,51 
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НАИМЕНОВАНИ

Е 
 (Стандарт, техн. 

Изисквания) 

Спецификаци
я 

бр./чф. 

32140-
Варна 

32890-
Бургас 

общо 
брой 

Ед. 
цена с 
ДДС 

Обща 
стойнос

т 

общо чф. 1 10 11 
№38   0 1 1 
№40   0 1 1 
№41   1 3 4 
№42   0 4 4 
№43   0 0 0 
№44   0 0 0 

Обувки работни с 

маслоустойчиво 

ходило 

/бота черна 

омекотена на 

глезена с 

подплата/ 

БДС EN ISO 

20347 или 

еквивалент 

№45   0 1 1 

24,84 273,24 

общо чф. 153 73 226 
№37   0 0 0 
№39   1 1 2 
№40   0 5 5 
№41   4 6 10 
№42   40 19 59 
№43   38 24 62 
№44   46 14 60 
№45   20 2 22 
№46   4 2 6 

Обувки работни с 

гумено ходило 

БДС EN ISO 

20347 или 

еквивалент 

№47   0 0 0 

23,26 5256,76 

Общо за обособена позиция № 3 5530,00 
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№ 

по 

ред 
Наименование 

Стандарт, 

техн. 

Изисквани

я 

мярка К-во 

Единичн

а цена с 

ДДС 

/лв./ 

Обща 

цена с 

ДДС 

/лв./ 

1 

Очила за защита от токове с 

ВЧ 

EN 166 342 

EC или 

еквивалент 

бр. 50 5,50 

275,00 

2 

Очила защитни от „закрит 

тип”– от механични 

въздействия 

EN 166 EC 

или 

еквивалент 

бр. 296 2,20 

651,20 

3 

Ръкавици гумени (PVC) EN 420, 

388 EC или 

еквивалент 

чф. 79 1,91 

150,89 

4 

Ръкавици киселиноустийчиви  EN 420, 

388 EC или 

еквивалент 

чф. 6 1,91 

11,46 

5 

Ръкавици маслоустойчиви EN 420, 

388 EC или 

еквивалент 

чф. 50 1,69 

84,50 

6 

Ръкавици огнеискрозащитни EN 420, 

388, 408 

EC или 

еквивалент 

чф. 19 4,85 

92,15 

7 

Ръкавици работни-брезентови 

с 5 пръста 

EN 420 EC 

или 

еквивалент 

чф. 85 1,32 

112,20 

8 

Ръкавици работни-памучни с 5 

пръста- тип NORD 

EN 420, 

388, 408 

EC или 

еквивалент 

чф. 136 0,70 

95,20 

9 

Ръкавици работни-от кожа и 

плат с 5 пръста 

EN 420, 

388 EC или 

еквивалент 

чф. 793 1,55 

1229,15 

10 

Маска прахозащитна 

(професионална) с комплект 

филтри 

EN 149 EC 

или 

еквивалент 

бр. 5 19,80 

99,00 

11 

Маска прахозащитна за 

еднократна употреба 

EN 149 EC 

или 

еквивалент 

бр. 100 0,81 

81,00 

12 
Щит за заваряване (шлем) EN 166, 

175 EC или 

бр. 10 21,36 
213,60 
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еквивалент 

13 

Каска-предпазна от удар 

(електрозащитна) 

EN 397 EC 

или 

еквивалент 

бр. 47 4,60 

216,20 

14 

Антифони SNR-25dB EN 352-1 

EC или 

еквивалент 

бр. 218 4,73 

1031,14 

15 

Раменно-бедрен колан (сбруя) EN 358 EC 

БДС EN 

361 или 

еквивалент 

бр. 6 24,05 

144,30 

16 
Диелектрично килимче- 25kV ГОСТ 

4997-75 

бр. 16 21,88 
350,08 

17 

Диелектрични ръкавици- 

1000V 

EN 60903 

EC или 

еквивалент 

чф. 31 29,04 

900,24 

18 

Диелектрични ръкавици- 25kV EN 60903 

EC или 

еквивалент 

чф. 13 65,32 

849,16 

19 

Диелектрични боти - 25kV ГОСТ 

13385-78 

или 

еквивалент 

чф. 26 59,02 

1534,52 

Обща стойност на обособена позиция № 4 8120,99 

 

 

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ 

СИЛИ 

  УПРАВИТЕЛ НА 

“БУЛТЕКС 99”ЕООД 

П 

   П         

 

 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 

 

                                П 

 

СЪГЛАСУВАНО: 

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 

                               П 


