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Д О Г О В О Р 

№.............../ .............2015 г. 
„Доставка на горещо валцована стомана”  

Днес, .............. 2015 г. в гр. Варна между: 
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. 

Варна, ул. “Преслав” № 16, ЕИК 129010196, представлявано от контраадмирал 
Митко Александров Петев – 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 
„ДИ ЕС ХОУМ” ООД, със седалище в гр, Добрич, бул. Добруджа, №4 

и адрес за кореспонденция гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” №281, ЕИК 
124134610, представлявано от Добромир Иванов Маринов  в качеството си на 
управител, …………………………………, издадена на 12.09.2013 г. от МВР 
Добрич, наричано 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 
достави: 

1.1.1. „Тръби черни електрозаварени ГВ”: 
№ Наименование на продукта Количество  Тип 
1 Тръба черна заварена 2”  400 кг 60,3х3х6000-хидротествана, 

Стомани S235JR2H, S355JR2H 
2 Тръба черна заварена 2” ½  400 кг 76,1х3х6000-хидротествана, 

Стомани S235JR2H, S355JR2H 
3 Тръба черна заварена 3”  400 кг 88,9х3,2х6000-хидротествана, 

Стомани S235JR2H,S355JR2H 
4 Тръба черна заварена 1” ½  400 кг 48,3х3х6000-хидротествана, 

Стомани S235JR2H, S355JR2H 

1.1.2. Прътова кръгла стомана ГВ” 
№ Наименование на продукта Количество  Тип 
1 Кръг плътен ф 8  200 кг Стомани S235JR, S275 
2 Кръг плътен ф 10  200 кг Стомани S235JR, S275 
3 Кръг плътен ф 12  200 кг Стомани S235JR, S275 
4 Кръг плътен ф 14 200 кг Стомани S235JR, S275 
5 Кръг плътен ф 16 200 кг Стомани S235JR, S275 
6 Кръг плътен ф 18  200 кг Стомани S235JR, S275 
7 Кръг плътен ф 20  200 кг Стомани S235JR, S275 

1.2. Доставените материални средства да се придружават от 
съответните сертификати за съответствие и качество 

2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 



 

2/4 

2.1. Срокът на изпълнение на доставката по т. 1 е 10.12.2015 г.;  
2.2. Място на доставка – в.ф. 32140–Варна (пристанище Варна). 

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

доставените по т.1. материални средства, както следва: 
3.1.1. за т. 1.1.1 – 1856,00 лева (хиляда осемстотин петдесет 

и шест лева) с ДДС; 
3.1.2. за т. 1.1.2 – 1666,00,00 лева (хиляда шестстотин 

шестдесет и шест лева) с ДДС; 
3.2. Плащането да се извърши от финансова служба на в.ф. 32140-

Варна за т. 3.1.1 и 3.1.2 (БУЛСТАТ 1290101960016) по банков път. 
3.3.  При невъзможност за изпълнение на поръчката до 10.12.2015 

г, плащането да се осъществи авансово срещу представяне на неотменима и 
безусловна банкова гаранция или внесена парична гаранция  внесена в 
посочена от Възложителя банкова сметка в размер на 100% от стойността на 
авансовото плащане с валидност 30 дни след доставката. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
4.1. Да приеме, чрез комисия назначена от командира на в.ф. 32140 

доставените изделия горещо валцована стомана придружени от документите 
по т. 1.2.; 

4.2. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по представената 
фактура по условията на т. 3 от настоящия договор; 

4.3. 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 

изделията съгласно т 1; 
5.2. Да информира минимум 2 (два) дни предварително командира 

на в.ф. 32140 (факс 052/552 767, тел. 052/552 702, 0887969742 или 0886474944) 
за датата на доставката, лицата (трите имена, ЕГН, лична карта №, дата и 
място на издаване) и марка и рег. № на МПС с които ще се доставят 
договорените материални средства; 

5.3. Да предаде на комисия назначена от командира на в.ф. 32140 
стоката по т. 1.1 придружени с документите съгласно т. 1.2; 

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

6. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ: 
6.1. Всяка от страните по този договор се задължава да не 

разпространява информация за другата страна, станала известна при или по 
повод на изпълнението на този договор.   

7. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРС МАЖОР): 
7.1. Страните по настоящия договор се освобождават от 
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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; 

7.2. 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. 

8. НЕУСТОЙКИ 
8.1. При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

резултат на което е нарушен срока по т. 2.1, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава, в размер на 0,1% (нула цяло и един 
процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от 
стойността на неизпълнената част на договора; 

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

8.3. При забава изпълнението на договора повече от 90 /деветдесет/ 
дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора, да търси 
обезщетение за нанесени вреди и да претендира за неустойка в размер на 10% 
(десет процента) от стойността на договора; 

8.4. При съществени отклонения или недостатъци, които правят 
доставените резервни части негодни за ползване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да откаже получаването им, едностранно да развали договора, да търси 
обезщетение за нанесени вреди и да претендира за неустойка в размер на 15% 
(петнадесет процента) от стойността на договора; 

8.5. Обезщетение не се дължи в случай на възникване на 
обстоятелства по т. 8 на настоящия договор.  

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 
9.1. След изпълнение на условията на настоящия договор; 
9.2. При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни договора по 

причина форс-мажорни обстоятелства, по реда на т. 8 на настоящия договор,  
с подписване на двустранен протокол в 2 еднакви екземпляра, по един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

9.3. При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спази срока на 
тоговора по т. 2.1. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
10.1. Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра, по 

един за всяка от страните; 
10.2. 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; 

10.3. 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; 
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10.4.  Всички допълнения и изменения на настоящия договор имат 
стойност, само ако са писмени, подписани и подпечатани и от двете страни; 

10.5. Адреси за кореспонденция: 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр.Варна, 9000 гр. Варна, 9000,  
ул. "Преслав" 16 бул. „Владислав Варненчик №281 
тел.: 052 / 552 622, 052 / 552 702 тел: 0887 32 32 35 
  0888 203 500 
  0893 395 823 
факс: 052 / 603 259 факс: 058 / 66 83 00  
е-мейл: e.iliev@armf.bg е-мейл: dimov.m@abv.bg 

КОМАНДИР НА 
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

УПРАВИТЕЛ НА  
„ДИ ЕС ХОУМ” ООД 

  
 
 
 

 

КОНТРААДМИРАЛ 
МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТЕВ 

 
ДОБРОМИР ИВАНОВ МАРИНОВ   

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ПОЛКОВНИК  ДРАГОМИР ДИМИТРОВ 
СЪГЛАСУВАНО: 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ  РАДКА СЛАВОВА 
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