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Д О Г О В О Р 

№ 2750/ 19.05.2016 г. 
за доставка на емайл лакове, лепила, разредители и др. сходни 

Днес, 19.05. 2016 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 
„Боржел” ЕООД, със седалище гр. Варна област Варна, ж.к. 

„Младост” бл. 117, вх. 3, ап. 9 и адрес на управление гр. Варна ЗПЗ, ул. Перла 
6, ЕИК 202909985, представлявано от Жулиен Борисов Желев в качеството си 
на управител, 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 емайл лакове, лепила, разредители и др. сходни, съгласно приложение 
№1; 

1.2. Материалните средства да се доставят придружени със 
сертификат (декларация) за произход, качество и съответствие с посочения 
стандарт и Листа за безопасност; 

1.3. Материалните средства да отговарят на изискванията на Закона 
за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси и 
свързаните с него подзаконови нормативни документи; 

1.4. Материалните средства да се доставят в опаковки съгласно 
приложение №1 към поканата, като опаковката, маркировката и етикета на 
продуктите да отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина на 
класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и смеси, приета с 
ПМС № 182 от 20.08.2010 г., обн. ДВ бр. 68 от 31.08.2010 г; 

1.5. Гаранционен срок – 24 месеца от датата на производство; 
2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 

2.1. Срокът на изпълнение на доставката по т. 1 е 5 работни дни от 
датата на подписване на настоящия договор.;  

2.2. Място на доставка – „франко склада” на военно формирование 
(в.ф.) в.ф.34960-Варна.  

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ: 
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на 
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доставените материални средства в размер на 34542,62 лв. с ДДС (тридесет и 
четири хиляди петстотин четиридесет и два лв. 62 ст.). Единичните цени на 
материалните средства са съгласно приложение №1 към договора. 

3.2. В цената по т. 3.1. са включени: 
3.2.1. Стойността на материалните средства по т. 1; 
3.2.2. Други разходи свързани с изпълнение на настоящия 

договор. 
3.3. Разходите за тарнспортиране на материалните средтсва по т. 1 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3.4. Плащането ще се извърши от финансова служба на в.ф. 32020–

Варна, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, банка ОББ - Варна, IBAN: 
BG55UBBS80021011784540, BIC: UBBSBGSF, титуляр на сметката „Боржел” 
ЕООД, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне във Финансова служба на 
в.ф. 32020–Варна, на следните документи. 

3.4.1. Надлежно оформена фактура, подписана от представител 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3.4.2. Двустранно подписан приемо-предавателен протокол; 
3.4.3. Складова разписка на в.ф. 34960-Варна с описани и 

остойностени материални средства съответстващи на фактурата по т. 3.3.1. 
3.5. Фактурата да бъде издадена на в.ф. 32020, гр. Варна, БУЛСТАТ 

1290101960069; 
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

4.1. Да осигури достъп на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 
склада на в.ф. 34960-Варна за изпълнение на дейностите по настоящия 
договор; 

4.2. Да получи чрез представител на в.ф. 34960-Варна доставените 
материални средства по т. 1 придружени със сертификати за произход, 
съответствие, качество, гаранция и др.; 

4.3. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по представената 
фактура 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 

материалните средства съгласно т 1.; 
5.2. Да предаде на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материалните 

средства по т. 1 придружени със съответните документи за произход, 
съответствие, качество, гаранция и др. 

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 

материални средства за срок от 24 месеца от датата на производство; 
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6.2. При констатиране на отклонение от посочените стандарти, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени за своя сметка доставената стока 
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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка за допускане във в.ф. 34960-Варна, 
в която да посочат трите имена и данните от личната карта на представителите, 
както и марката и рег.№ на МПС които ще доставят договорените материални 
средства; 

7.1.2. Командирът на в.ф. в.ф. 34960-Варна ще определи лице, 
което да осигури приемането на доставените материални средства.  

7.2. 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 

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 
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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. Варна  
ул. "Преслав" 16 ул. „Перла ” №6 
тел. 052 / 552 622, 052 / 552 635 тел: 052 /502 199 
факс. 052 / 603 259 факс: 052/502 199 
  

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ 
СИЛИ 

УПРАВИТЕЛ НА 
„БОРЖЕЛ”  ЕООД 

  
 
 
 

 

     КОНТРААДМИРАЛ МИТКО ПЕТЕВ 
 

           ЖУЛИЕН ЖЕЛЕВ 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ПОЛОКОВНИК                                      ДРАГОМИР ДИМИТРОВ 
 
СЪГЛАСУВАНО: 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
Ц. СЛ.                                         РАДКА СЛАВОВА  
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