
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 

„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА 

гр. Варна, ул. „Найден Геров“ №1 тел: 052/642671; 052/642669; 052/642667; e-mail: 

pgt_varna@abv.bg 
 

 

 

 

ДОГОВОР 

                                                              № 1 / 08.01.2015 г. 

 

за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, във връзка с 

разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: 

„Ежедневно поддържане на чистотата и хигиената в сградата на ПГТ ,,Проф. Д-р 

Асен Златаров'', Варна през 2015 година” 

 

Днес, 08.01.2015 г., в гр. Варна, на основание чл.101е във връзка с чл.14, ал. 4, т.2 от 

Закона за обществените поръчки и в изпълнение Протокол утвърден на 05.01.2015г. от 

Възложителя за избор на Изпълнител по ЗОП, се сключи настоящият договор  между:  

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПРОФ. Д-Р АСЕН 

ЗЛАТАРОВ”, адрес: гр. Варна, ул. „Найден Геров” № 1, ЕИК  000083264, 

представлявана от Гергана Иванова Япаджиева – Директор и Дарина Иванова Арсова – 

главен счетоводител,  наричана за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  

и 

«ВИКИ КОМФОРТ 2004» ЕООД, адрес: гр. Варна , Бул. Цар Освободител №269А, 

ЕИК 103877183 представлявано от Лъчезар Тодоров Петров, в качеството му на 

управител, /чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.33, ал.4 от ЗОП /, седалище и адрес на 

управление: гр. Варна , Бул. Цар Освободител №269А, - чрез упълномощен 

представител Ваня Димитрова Грънчарова – Панайотова, /чл.4 от ЗЗЛД във връзка с 

чл.33, ал.4 от ЗОП /, по пълномощно с рег. № 1233 от 14.02.2014г.  наричано за краткост 

“ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

 

                                                        І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва 

ежедневно поддържане на чистотата и хигиената в сградата на ПГТ ,,Проф. Д-р 

Асен Златаров Варна през 2015 година при условията които са посочени в 

представените Техническа и Ценова оферта и Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. 

Чл.2. Място на изпълнение на договора: сградата на Професионална гимназия по 

туризъм ,, Проф. д-р Асен Златаров'' , гр.Варна . 

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява своите функции  през времето от 06:30 часа до 

20:30 часа, на смени в работните дни от седмицата, съгласно действащото 

законодателство, както следва: 

- първа смяна от 06:30 часа до 15:00 часа и 30 минутна почивка – 2 /словом: два бр. 

лица, назначени на длъжност чистач с код по НКПД 91120004 

- втора смяна от 12:00 часа до 20:30 часа и  30 минутна почивка –  2 /словом: два бр. 

лица, назначени на длъжност чистач с код по НКПД 91120004 



2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осигурява Ръководител/Организатор на екипа  за изпълнение на  

услугата  в ПГТ ,,Проф. Д-р Асен Златаров, който притежава Удостоверение или 

еквивалентен документ за преминал курс за основи на професионалното почистване 

2.3. По смисъла на този договор ежедневното поддържане на чистотата и хигиената в 

училищната сграда включва всички дейности/работи подробно описани в Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неразделна част от 

договора. 

     

ІI. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.3. Срокът  за изпълнение  на услугата, предмет на договора е за  календарната 2015 

година и обхваща периода от 08.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  

 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл.4. Цената на договора, съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценова оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по ценообразуващи показатели: трудови възнаграждения; 

почистващи  препарати, материали и инструментариум; работно облекло; 

административни  и транспортни разходи е както следва: 

Стойност за един календарен месец: 

3 200 (словом три хиляди и двеста) лева без ДДС  

3 840 (словом три хиляди осемстотин и четиридесет) лева с ДДС 

Обща стойност за една календарна година: 

38 400 (словом тридесет и осем хиляди и четиристотин) лева без ДДС  

46 080 (словом четиридесет и шест хиляди и осемдесет) лева с ДДС 

 

4.1. Цената на договора по чл.4 е окончателна и не подлежи на промяна 

4.2. Посочените в офертата единични цени за видовете почиствани площи по 

приложената  Ценова оферта  и ценообразуващите показатели са крайни и няма да се 

променят за целия срок на договора. 

4.3. Точните количества на почистена площ и отработените  дни  за всеки месец 

поотделно,  се описват  в  двустранен Констативен протокол по чл.21 от договора. 

4.4. Некачествено изпълнени видове и количества работи или изпълнени такива с 

некачествени почистващи  препарати и материали, установено с двустранен 

Констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма да се 

заплащат. 

4.5. Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева по банков 

път. 

Чл.5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща общата стойност на извършената услуга за месеца на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 1-во до 10-то число на следващия месец с платежно нареждане по 

посочена от него банкова сметка 

Чл.6. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път, след 

представяне на фактура от Изпълнителя на база почистена площ и отработени  дни  за 

всеки месец поотделно, отразени в двустранен Констативен протокол, съгласно чл.21 

от договора. 

       

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ закачествено изпълнение на предмета на настоящия договор; 

 Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави и да осигури свободен достъп до 

обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на дейността, предмет на този договор и 

за реализиране целите по договора. 



 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свой представител за 

освидетелстване на извършените услуги/работи и за оформяне на документите, 

касаещи приемане на почистените площи  и плащанията. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените 

работи, като своевременно предприема необходимите действия за решаване на всички 

технически проблеми, възникнали в процеса на работа. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за свършена ежемесечната работа, обект на този 

договор, когато същата бъде приета с двустранно подписан Констативен протокол. 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава да заплати в договорените срокове и при 

условията на договора дължимите суми на Изпълнителя. 

 Чл.13. Всички допълнителни почиствания се извършват след допълнителна заявка от 

страна на Възложителя, отправена до Изпълнителя, не по-късно от 5-работни дни, 

преди реализирането на услугата и се заплащат  по цени съгласно Ценовата оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  получава от Изпълнителя информация за за 

хода на изпълнение на възложената работа и състоянието на обслужвания обект, 

отразена в Дневник/тетрадка по чл.20. 

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  дава указания във връзка с изпълнението  на 

договора, както и да упражнява цялостен, ежедневен контрол върху  качеството на 

изпълняваните работи, предмет на договора , използваните почистващи препарати, 

почистващи  машини чрез свои представители без това да пречи на дейността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.16. При констатиранеизползване  на  некачествени почистващи препарати или 

отклонения от техническите изисквания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира 

извършването на  работите по почистване и хигиенизиранине за частта на некачествено 

изпълнените, до отстраняване на нарушението. Подмяната на некачествените 

почистващи препарати и отстраняването на нарушенията са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на договорените срокове. 

Чл.17.При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи извършването на 

допълнителни услуги/работи съгласно Техническата и Ценова оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1.Основно почистване на стъкла /прозорци/ 0.60 лв/кв.м. без ДДС 

2.Почистване на стъкла /прозорци/ след ремонтни дейности 1.00 лв/кв.м. без 

ДДС 

3.Основно машинно почистване на подови настилки 0.80 лв/кв.м. без ДДС 

4.Машинно почистване след ремонтни дейности 1.50 лв/кв.м. без ДДС 

  5.Шлайфане, фугиране и запечатка (кристализация) на твърди подови настилки / 

12.00лв/кв.м. без ДДС 

6.След ремонтно ръчно и машинно почистване на санитарни помещения и /или 

мокри помещения – 2.00 лв/кв.м без ДДС 

7. Озеленяване и облагородяване на зелени площи – според вида услуга, която 

трябва да се извърши – 5.00 лв/кв.м без ДДС 

8. Техническа поддръжка и дребни ремонти – според вида услуга, която трябва да 

се извърши – 10.00 / човекочаса без ДДС 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 18 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши поддържането на чистотата в 

сградата на  ПГТ ,,Проф. Д-р Асен златаров'' – Варна  с грижата на добър стопанин, 



като спазва предвидените в публичната покана и  Техническата спецификация, 

изисквания за безопасна работа и технологичните правила и нормативи за съответната 

дейност. 

  (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  в текущо почистване и хигиенизиране  да 

използва само   висококачествени материали, консумативи и почистващи препарати, 

безвредни за здравето и отговарящи на българските и европейските стандарти, за които 

представя на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните сертификати и/или декларации за произход  

 

            (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема пълна отговорност и осигурява сам и за своя сметка 

здравословни и безопасни условия на труд, както и спазва инструкциите, дадени от 

възложителя по време на изпълнение на задълженията си, в съответствие с действащата 

нормативна уредба – ЗЗБУТ; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП за 

условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 

работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд- в сила от 01.01.2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.).                                                

           (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, причинени на други участници 

в трудовия процес, в следствие на неправомерни действия или бездействия при или по 

повод изпълнение на задълженията им. 

           (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай 

на нанесени щети или опит за увреждане на имуществото на ПГТ ,,Проф. Д-р Асен 

златаров'' – Варна  . 

          (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява прецизен подбор на работниците 

в обекта и да отговаря за тяхната подготовка и квалификация. 

 (7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

възможността за извършване на контрол по изпълнението на договора. 

  (8) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен 

ако са в нарушение на хигиенните правила и нормативи или водят до съществено 

отклонение от дейността. 

   (9) . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

промени относно статута си, реорганизация, промени в съдебната, данъчна и други 

регистрации в 7 дневен срок от извършването им, като представя надлежно заверено 

копие от документа. 

  (10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен от започването до окончателното изпълнение 

на договора, да носи пълна отговорност за: изпълнението на възложените му работи 

качествено и в договорените обеми и  срокове; за спазване на необходимата 

технологична последователност; за спазване на нормативите по опазване на околната 

среда и за създаване на безопасни и здравословни условия на труд; за документиране на 

изпълнените видове работи; за нанесени увреждания; щети, повреди и други подобни 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица.  

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в хода 

на работа установи, че изпълнението на някои от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 

невъзможно или ще доведе до недостатъци на изработеното и/или до негодност за 

предвиденото предназначение или ако изпадне в невъзможност да изпълни 

възложената работа по договора.  

 Чл.20. След приключване на работния цикъл отговорника на обекта прави оглед и ако 

констатира липси или нарушена цялост на предмети, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

фирмата изпълнител се задължава да ги възстанови, в случай на виновно поведение от 

страна на нейни представители. За състоянието на обекта след изтичане на работния 

ден се води Дневник/тетрадка със забележки, които следва да бъдат отстранени. 



Чл 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в края на всеки 

месец Констативен протокол, който се подписва двустранно, за свършената работа и 

работните дни. 

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при  възникнали кризисни ситуации да реагира с 

мобилен персонал – за време 90 /словом деведесет /минути 

Чл.23 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни  допълнително възложените му 

услуги/работи  при възникнала необходимост от тях от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по единични 

цени предложени в Ценовата оферта. 

Чл. 24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) да получи договорената цена за изпълнените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

услуги/работи, в сроковете посочени в чл. 5 от настоящия договор.  

(2) да получи необходимото съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на предмета 

на настоящия договор. 

 (3) да му бъде осигурен достъп и предоставяни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите 

ключове за помещенията, подлежащи на почистване  

 

VІ. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл.25. Страните са длъжни добросъвестно да зачитат взаимно интересите си, както и да 

не разпространяват сведения, станали им известни във връзка с изпълнението на 

настоящия договор. 

Чл.26. Информацията, събрана или установена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 

разменената кореспонденция между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на 

поетия ангажимент не може да се използва от трети лица, без съгласието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.27. (1).Прекратяването на този договор се извършва при един от следните случаи: 

1. При изтичане срока на действието му; 

2. При взаимно съгласие на двете страни; 

3.При неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поетите ангажименти за ежедневно 

поддържане на чистотата и хигиената в  училишната сграда. 

 4. При настъпване на форс-мажорни обстоятелства, при които една или двете страни не 

са в състояние да продължат да изпълняват задълженията си по този договор.  

 5. Тридесет дни преди датата на едностранно прекратяване на договора, изправната 

страна изпраща на неизправната предизвестие за прекратяване на договора. 

 6. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

задържа внесената гаранция за неговото изпълнение. 

 7. При прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Чл.28. Възложителят може да прекрати едностранно настоящия договор без да отправя 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 1.Ако с дейността си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ създава пречки за нормалното протичане на 

учебния процес в учебното заведение. 

 2.Ако с дейността си ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрашава здравето на учениците, учителите и 

персонала на учебното заведение, след като е отправил до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено 

уведомление и последния не е отстранил незабавно след получаването му конкретните 

действия, квалифицирани като пречки за нормалното протичане на учебния процес или 

заплаха за здравето. 



 Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без да дължи 

каквото и да е предизвестие, единствено  в случай на не плащане на две последователни 

месечни възнаграждение 

Чл.30. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати 

ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. 

- непреодолима сила/извънредно обстоятелство е всяка непредвидена извънредна 

ситуация или събитие извън контрола на страните, която пречи на която и да било от 

тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да 

се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни 

изпълнители, представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при 

спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима. Трудови 

спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат използвани за 

позоваване на извънредна ситуация. Никоя страна не носи отговорност за нарушение на 

нейните договорни задължения, ако е била възпрепятствана да ги изпълнява заради 

наличие на извънредна ситуация. Страната, изправена пред извънредна ситуация 

информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната 

продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки 

за свеждане до минимум на евентуални вреди.  

 Не е на лице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на неположена 

грижа от страна на Изпълнителя или на Възложителя или ако при полагане на 

дължимата грижа, то може да бъде преодоляно. 

 

                                        VIII .ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ 

Чл.31. Изпълнителя гарантира надеждност и сигурност, култура на обслужване при 

изпълнение на задълженията си по договора.   

Чл.32. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи  имуществена отговорност за нанесените щети или 

пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение 

по този договор, причинени по време на работа от свои служители. 

(2) Размерът на щетите се констатира с двустранен протокол. В случай, че страните не 

постигнат съгласие претенциите могат да се отнесат към съда по надлежния ред. 

Чл.33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на 

служителите или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на 

договора или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или 

допълнителни плащания извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди 

или наранявания. 

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и 

отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по 

време на изпълнение на договора или като последица от него.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на 

нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, 

подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето 

лице. 

Чл.35. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението 

на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава 

оперативната му самостоятелност. 

   (2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в 

нарушение на хигиенните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от 

дейността. 



V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА 
Чл.36. (1) За гарантиране на договорните си задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя 

преди подписване на договора гаранция за добро изпълнение в размер  на 1(един) % от 

стойността на договора (без ДДС), представена като банкова или парична гаранция.  

 Паричната гаранция се внася по сметка на ПГТ ”проф. д-р Асен Златаров”:/чл.37 от ЗЗК, 

във връзка с чл.22б, ал.2 от ЗОП/ 
 (2) Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се 

усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията 

трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши плащане при първо 

писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил 

някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.  

(3) Гаранцията се освобождава в срок от 10 (десет) дни след датата на подписване на 

последният Констативен  протокол в срока на договора, в случай, че не са констатирани 

недостатъци на извършените услуги/ работи, представляващи неизпълнение на 

договорните задължения на изпълнителя. В случай, че такива са установени и не са 

отстранени от изпълнителя за негова сметка в указания от възложителя срок, 

възложителят може да усвои гаранцията или част от нея съответна на неизпълнението. 

(4) Гаранцията за изпълнение може да се задържи от възложителя и в случай на 

прекратяване на договора поради неизпълнение на задълженията на изпълнителя или в 

случай на непълно или некачествено изпълнение без да се е стигнало до прекратяване 

на договора, в пълен или в съответен на неизпълнението размер. Неизпълнението се 

установява с подписани двустранни констативни протоколи  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси обезщетение за претърпени вреди над размера на 

гаранцията. 

 

                                                X. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.37. 1/ При неизпълнение по този договор от страна на Изпълнителя, на което и да 

било задължение по договора или неспазване на правилника за вътрешния ред на ПГТ 

,,Проф. Д-р Асен златаров'' – Варна, без в следствие на това да е настъпила извънредна 

ситуация, Възложителя има право да изпрати писмено предупреждение до Изпълнителя 

за характера на нарушението, името на служителя, дата място и час. 

2/ При констатиране на неточно или лошо изпълнение на предмета на договора 

фиксиран в чл.1, ал.4, Възложителя съставя констативен протокол в присъствието на 

Изпълнителя, който е длъжен да отстрани нередовностите в срок от 6 часа. 

 Чл.38. При забава на плащането на месечната цена на извършената услуга след 

определената дата, Възложителя дължи на Изпълнителя освен основното задължение и 

законна  лихва за забава на плащането в размер на основния лихвен процент върху 

дължимата сума. 

Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира заплащането на обезщетението за 

нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено 

изпълнение на задълженията по този Договор  

Чл. 40 Неустойките и санкциите по този Договор в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  се 

приспадат  от дължимото плащане. 

 Чл 41. При всяка извънредна ситуация, в еднодневен срок от установяването и, 

страните съставят и подписват Констативен протокол, в който отразяват всички 

обстоятелства по извънредната ситуация и настъпилите вреди. 

 

                                     



                                         ХІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 42.  Настоящият договор се счита за сключен при подписването му от двете страни; 

Чл. 43. Изпълнението на настоящия договор започва  от 08.01.2015 год. 

Чл. 44 Споровете по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще се решават 

доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред. 

Чл. 45.  Изменения и допълнения на този договор не могат да се правят, освен в 

случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 46 За целите на настоящия договор, страните се споразумяха, че под понятието 

“непреодолима сила”, ще разбират обстоятелства от извънреден характер, които всяка 

една от страните при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна да 

предвиди или предотврати. 

Чл. 47 За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

Чл.48. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в 

писмена форма за действителност. Писмената форма се счита за спазена и когато 

съобщението е изпратено по факс или електронен път 

Чл.49. Адреси и телефони на страните за кореспонденция по настоящия договор са: 

На Възложителя:  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ,, ПРОФ. Д-Р АСЕН 

ЗЛАТАРОВ'' , гр.ВАРНА , ул.” Найден Геров” № 1, тел: 052 / 642 670; 052/642 668               

 На Изпълнителя: 

 “Вики Комфорт 2004 ЕООД”, адрес Варна бул.Цар Освободител 269 А тел: 0879408594 

Служебно лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Лиляна Петрова Маринова  

тел.0876100215 

Служебно лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Ваня Димитрова Грънчарова 

– Панайотова  тел: 0879408594 

           Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

            Приложения: 

 1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 2.Ценова оферта и Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, а ако участникът е физическо лице – документ за 

самоличност / заверено копие „вярно с оригинала” / 

 4. Регистрация по ЗДДС, ако е регистриран  – копия заверени с подпис и печат 

на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството; 

 5. Документи по чл.47, ал.10 от ЗОП от компетентните органи за лицата, които 

представляват юридическото лице - ИЗПЪЛНИТЕЛ, съгласно регистрацията.  

 6. Банкова гаранция за изпълнение на договора 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/чл.4 от ЗЗЛД във връзка         ИЗПЪЛНИТЕЛ: /чл.4 от ЗЗЛД във връзка 

с чл.33, ал.4 от ЗОП /                                                    с чл.33, ал.4 от ЗОП /                                    
ГЕРГАНА ЯПАДЖИЕВА                                  Ваня Грънчарова – Панайотова 

Директор на Професионална гимназия                упълномощен представител на  

по туризъм”Проф.Асен Златаров”                     “Вики Комфорт 2004 ЕООД”, гр.Варна 

          

 

ДАРИНА АРСОВА/чл.4 от ЗЗЛД във връзка с чл.33, ал.4 от ЗОП / 

Главен счетоводител 


