
 
 

ДОГОВОР № 60/28.12.2016 г. 
 

Днес 28.12.2016 г. в град Генерал Тошево на основание чл.20, ал.4, т.2 от Закона за 

обществените поръчки и Заповед №356/29.11.2016г. на Директора на „СИДП“ ДП гр.Шумен, и 

общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите между:  

 

"Федерална служба за безопасност - Добрич" ООД, гр. Добрич ,със седалище и адрес на 

управление гр. Добрич, ул. Калиакра 2, ет. 4, с ЕИК BG 124546400 представлявано от 

Управител - Георги Кръстев чл.4 от ЗЗЛД, наричан по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от 

една страна  

и  

ТП “ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“ с Булстат 

2016174120061 , седалище и адрес на управление: гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.»Трети 

март» №42,  представлявано от Директор- инж. Йорданка Тончева чл.4 от ЗЗЛД и Златан 

Денчев –ръководител  счетоводен отдел от една страна , наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

се сключи настоящият  

 

ДОГОВОР ЗА МОНТАЖ И ОХРАНА С МОБИЛЕН ЕКИП, ПБ  

И СИГНАЛНО - ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА 

 

 

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА  

1.Настоящият договор включва охраната на обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и стоките и 

материалите, намиращи се в тях както следва: 

1.1. Административна сграда на ТП "ДГС Генерал Тошево" с административен адрес: гр. 

Генерал Тошево, ул. "Трети март" № 42;  

1.2. Кантон, находящ се на административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" № 55;  

1.3. Склад за оръжие, находящ се на административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети 

март" № 42 

2. Договорът се сключва за срок от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

1.Цената на услугата мониторинг и охрана чрез СОД се определя в размер на 85,00 лева 

месечно и гарантира до 5000,00 лева сума за възстановяване на щети при кражба с взлом и 

вандализъм след сключване на споразумение със застрахователя. При забава на плащането за 

охрана повече от един месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за нанесени евентуални 

щети.  

2.Сигнално охранителната техника, монтирана в обекта е собственост на изпълнителя и 

монтажът и е за негова сметка. 

3.В услугата мониторинг и охрана чрез СОД се включва и услугата охрана чрез пожаро-

известителен датчик.  

4.При необходимост от настройки, предизвикани от неправилни действия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

се заплаща 10 лева.  

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
1.Да осигури възможност за първоначален оглед и периодично инспектиране на обекта в 

присъствието на упълномощен за целта служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

2.Да предава обекта за включване в охранителната система на фирма "Федерална Служба за 

Безопасност" по установения начин и да опазва в тайна условията и начина на техническа 

охрана. Да осигурява постоянно електрозахранване 220 V – 50Hz на обекта. 



3.Да отговаря за целостта и опазва от повреди и кражби монтираната в обекта охранителна 

техника. За виновно причинени щети по нея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността на 

повреденото имущество по пазарни цени към момента на събитието.  

4.При прекратяване действието на този договор е длъжен да осигури достъп и възможност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да вземе собствените му технически средства от обекта(СОТ и/или 

трансмитер) 

5.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички промени на телефоните и отговорниците на 

охранявания обект, при ремонт на помещенията и промяна режима на охрана. 

6.Да заплащат цената на подменените дефектирали части на СОТ  ако е негова собственост и на 

акумулаторната батерия при изтичане на годността й без значение кой е собственика на СОТ 

7. Да оставя през тъмната част на денонощието светеща крушка за дежурно осветление. 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

1.Да монтира и охранява със СОТ и извършва наблюдение, регистрация и реагиране на 

сигнали, получени в дежурната част на "Федерална Служба за Безопасност" от техническите 

средства за защита или от алармените бутони, монтирани в обекта в срок до 3 минути.   

2.Уведомява незабавно съответните длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при проникване в 

обекта или техническа неизправност и да изчаква за извършване на огледа на обекта.  

При неспазване на Раздел III, т.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се освобождава от това задължение. 

3.При признаци на кражба с взлом, уведомява съответното районно поделение на МВР и 

осигурява въоръжена физическа охрана на обекта до намиране на представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се заплаща отделно от сумата по този договор ако е над 5 /пет/ часа.  

4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи имуществена отговорност за риска "кражба чрез взлом" /по чл. 

195, т. 3 от НК/, за помещения в охранявания обект, в който по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  не 

са монтирани датчици.  

5.Всеки път, когато е регистрирано проникване или опит за проникване в обекта 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи безплатно разпечатка от компютъра за действие на 

дежурния оператор във времето на проникването. 

6.Разпечатка, съдържаща справка за получените текущи сигнали от обекта се предоставя след 

поискване срещу заплащане от 5 /пет/ лв. на денонощие.  

V. ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ  

1.При настъпване на риска "кражба чрез взлом" ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  

Заедно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /или негов представител/ да извършат технически оглед на 

охранителната апаратура, ревизия на щетите по описа на имуществото и изготвят протокол и да 

окаже пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установяване на обстоятелствата по кражбата.  

2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изплати установените щети по този договор раздел II, т.1, в 

срок от 60 /шестдесет/ дни след представяне на всички необходими документи.  

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

непреодолима сила, щети дължащи се на война, военни действия, терористични актове, стачки, 

граждански вълнения, конфискации, национализация, природни бетствия или промишлени 

аварии, случайно събитие или поради неизпълнение от страна на последния на изисквания от 

противопожарните органи, застраховател и други към осигуряване безопасността на 

осигурявания обект и при липса на ел. захранване повече от 12 часа.  

4.Ако в законоустановения двумесечен срок извършителят на кражбата бъде заловен, то 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предявява иск към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а сумата се възстановява от 

застрахователна компания, която предявява иск срещу извършителя без това да се обвързва с 

възстановяване на сумата.  

5.Обезщетение не се изплащат за щети свързани или в резултат на унищожаване, кражба, 

загуба или грабеж на документи, чертежи, пари, благородни метали и изделия от тях, 

произведение на изкуството, ценни книги, оръжия и боеприпаси и други подобни,  ако същите 

не са били в метална неподвижно закрепена каса с монтиран датчик. 

VI. САНКЦИИ  

1.При закъснение в плащането на договорената сума ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на 0,2 % от сумата по договора за всеки един просрочен ден след срока, указан в раздел 

111, т. 2, но не повече от 10 % от стойността на сделката.  

2.Нерегламентирано повикване на автопатрул се санкционира с такса в размер на левовата 

равностойност на 10 лева,  заплатена на място от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу квитанция, издадена 



от представителите на "Федерална служба за безопасност". Под нерегламентирано повикване се 

разбира:  

- безпричинно натискане на паник бутон; оставени домашни животни  

- оставени отворени прозорци, балконски и гаражни врати;  

- неправилно боравене с алармената система от страна на клиента или от неговите служители, 

респективно роднини;  

- изгубване или забравяне на валидния код, смяна на длъжностни лица в обекта, които не са 

запознати с ескплоатацията на системата;  

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

1.Когато една от страните по договора не изпълнява поетите задължения и с това затруднява 

охраната на обекта, другата страна може да поиска прекратяването му, спазвайки едномесечно 

предизвестие.  

2.Размерът на годишната такса се актуализира при промяна условията на охрана от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при настъпване на форс мажорни събития.  

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изключи обектът от охрана и се освобождава от отговорност 

и изплащане на щети в случаите: 

а) При забавено плащане от възложителя 

б) При неизпълнение на задълженията по раздел ІII от този договор 

в) При кражби без проникване чрез взломяване на прегради. 

 

Всички цени в договора са без включен ДДС.  

 

 

  За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:             п / печат/                                      За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: п / печат/ 

Зам.директор на ТП ДГС Генерал Тошево                           („ФСБ-Добрич“ООД) 

                                  /инж. Д.Иванов / 

Упълномощен със  

Заповед №РД-06-203/21.12..2016г. на директора на ТП ДГС Генерал Тошево  

     

 

  ………………п…………………… 

   Счетоводител на ТП „ДГС Генерал Тошево”                                              

   ( Ст.Лазарова) 

Съгласно Заповед №РД-09-164/16.12.2016г. на директора на ТП ДГС Генерал Тошево 

      


