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Д О Г О В О Р 

№ 7311 / 02.12.2015 г. 
„Доставка на плавателни средства”  

Днес, 02.12.2015 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 
„ОБОРУДВАНЕ ЗА ВОДНИ СПОРТОВЕ” ООД, със седалище гр. 

Варна, област Варна, ул. „Цар Калоян” №21, ет.4, ап. 7, ЕИК BG201403748 и 
адрес за кореспонденция  гр. Варна, област Варна, ул. „Александър Дякович” 
№10, представлявано от Николай Андреев Димитров в качеството си на 
управител, ЕГН …………………………………………………….. от МВР гр. 
Варна, 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. моторна лодка RIB Lomac 520 – 1 бр. и извънбордов двигател 
Mercury 60 ELPT EFI – 1 бр.; 

1.1.2. моторни лодки, модел RIB Zander HYP330 – 1 бр. и модел 
RIB Zander HYP360 – 1 бр., двигатели, модел Меркюри F6МH – 1 бр. и модел 
Меркюри F8МH – 1 бр. (Япония); 

1.2. Средствата по т. 1.1.1 ще съответстват на техническите 
характеристики и комплектовани, както е посочено в оферта Изх. 
№206/26.11.2017 г. (Приложение №1); 

1.3. Средствата по т. 1.1.2 ще съответстват на техническите 
характеристики и комплектовани, както е посочено в оферта Изх. 
№207/26.11.2017 г. (Приложение №2); 

1.4. Средствата по т. 1.1 ще се доставят в оригинални заводски 
опаковки и придружени с докуметите описани в Приложения №1 и №2. 

1.5. При предаване на лодката по т. 1.1.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 
монтира конзолата и подпората за водача, ще извърши монтаж и тест на 
двигателя, разработка и първа смяна на масла и консумативи. 

1.6. Изпълнителят ще осигури гаранционен сервиз на територията 
на Република България. 
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2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 
2.1. Срок на изпълнение на доставката 

2.1.1. За лодката по т. 1.1.1 – 23.12.2015 г.; 
2.1.2. За двигателя по т. 1.1.1 – 08.12.2015 г.;  
2.1.3. За лодките и двигателите по т. 1.1.2 – 08.12.2015 г. 

2.2. Място на доставка: 
2.2.1. За лодката и двигателя по т. 1.1.1 – в.ф. 32890–Бургас; 
2.2.2. За лодките и двигателите по т. 1.1.2 – в.ф. 32140–

Варна;  
3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ: 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на 
средствата по т. 1, както следва: 

№ Средство Цена, в лв. без 
ДДС 

Цена, в лв. с 
ДДС 

1 моторна лодка RIB Lomac 520 18844,12 22612,00 

2 двигател Mercury 60 ELPT EFI 10575,00 12690,00 

3 моторна лодка RIB Zander 
HYP330 2741,67 3 290,00 

4 моторна лодка RIB Zander 
HYP360 3092,08 3 710,50 

5 двигател Меркюри F6МH 2061,67 2 474,00 

6 двигател Меркюри F8МH 3097,99 3 717,59 

ВСИЧКО: 40412,53 лв. (четиридрсет хиляди четиристотин и 
дванадесет лв. и петдесет и три стотинки) без ДДС или 48494,09 лв. 
(четиридесет и осем хиляди, четиристотин деветдесет и четири лв. и девет 
стотинки) с ДДС. 

3.2. Плащането да се извърши по банков път, от: 
3.2.1. Финансова служба на в.ф. 32890–Бургас (БУЛСТАТ 

1290101960020) за средствата по т. 1.1.1; 
3.2.2. Финансова служба на в.ф. 32140–Варна (БУЛСТАТ 

1290101960016)  за средствата по т. 1.1.2. 
3.3. Плащането на средствата по т. 2.1.1 и недоставените до 

10.12.2015 г. средства ще се осъществи авансово срещу представяне на 
документ за парична гаранция  внесена в банкова сметка на в.ф. 34410 в SG 
"Експресбанк" Варна IBAN BG68TTBB94003326546456, BIC TTBBBG22, в 
размер на 100% от стойността на авансовото плащане с валидност 30 дни след 
доставката. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
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4.1. Да приеме, чрез комисия назначена от командира на в.ф. 
54950–Бургас доставените плавателни средства придружени с документите 
съгласно Приложения №1 и №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 

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

на в.ф. 32890–Бургас (факс 056/859 100, тел. 056/859 003 или 056/859 288, 
GSM 0888 835 648 или 0887 247 164) или в.ф. 32140–Варна ((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 средства; 

5.3. Да предаде на комисия назначена от командира на в.ф. 54950–
Бургас плавателните средства придружени с документите съгласно 
Приложения №1 и №2; 

5.4. 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 

средства по т. 1, както следва: 
6.1.1. За лодката по т. 1.1.1 – 8 год. за материала на балоните 

(Hypalon Neopren), 2 год. за сглобката и корпуса; 
6.1.2. За двигателя по т. 1.1.1. – 2 год.; 
6.1.3. За лодките по т. 1.1.2 – 2 год. за материала на балоните 

(PVC), 2 год. за сглобката и корпуса; 
6.1.4. За двигателите по т. 1.1.2. – 2 год.; 

6.2. При констатиране на повреди по условията и в срока на 
гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги отстрани за своя сметка 
незабавно, или във възможно най-кратък срок. 

7. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ: 
7.1. 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.   

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, 
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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. НЕУСТОЙКИ 
9.1. 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; 

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

9.3. 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; 

9.4. 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; 

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

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 
10.1. След изпълнение на условията на настоящия договор; 
10.2. 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; 

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

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 
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стойност, само ако са писмени, подписани и подпечатани и от двете страни; 
11.5. Адреси за кореспонденция: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр.Варна, 9000 гр. Варна, 9000,  
ул. "Преслав" 16 ул. „Александър Дякович” №10 
тел. 052 / 552 622, 052 / 552 702 тел: 052 / 636 311, 0893 348 200 
факс. 052 / 603 259  
e-mail: e.iliev@armf.bg e-mail: office@watersportsequipment.eu 

КОМАНДИР НА 
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

УПРАВИТЕЛ НА 
„ОБОРУДВАНЕ ЗА ВОДНИ 

СПОРТОВЕ” ООД 
  
 
 
 

 

КОНТРААДМИРАЛ 
МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТЕВ 

 
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ 

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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