ПРОЕКТ!

ДОГОВОР
Днес ...................2016 г. в гр. Монтана се подписа настоящия договор между:
ОБЩИНА МОНТАНА, с адрес гр. Монтана, ул. "Извора" №1, БУЛСТАТ 000320872,
представлявана от Златко Софрониев Живков – кмет на общината и Юлия Илиева – гл.
счетоводител наречена за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и :
......................................... гр. ........................, ЕИК ...................... със седалище и адрес гр.
.........................
ул.
...........................................,
представлявано
от
управителя
...............................наричано в договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна за следното:
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1. С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема
задължението
по
сигурността,
охраната
и
пропускателния
режим
на
..................................................................................................................................................................
2. Договорът се сключва за срок от .......... /................../ година и влиза в сила от ...........г.
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Да проучи, анализира и съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ начина за организация на
охранителната дейност, системата на пропускателния режим, състава и разстановката му на
обекта.
3. Да организира и осъществи охраната, сигурността и пропускателния режим на
обекта така, че да предотврати неконтролираното проникване в същия, с цел увреждането му
като се съобразява с чл.12 и чл.13 от Наказателния кодекс на Република България.
4. При опит за проникване с цел кражба, грабеж, терористичен акт, палеж или при
задействане на сигнално охранителната техника при неконтролирано проникване в обекта да
предприеме съответните действия за предотвратяване на нарушението в съответствие с
изискванията на съгласуваната между страните инструкция.
В тези случаи уведомява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при необходимост осъществява
взаимодействие с органите на Полицията.
5. При пожар, наводнение или природни бедствия да предприема незабавни мерки за
ликвидиране последиците от тях. В тези случаи незабавно уведомява съответните органи и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6. Постоянно да набира информация и данни за евентуални престъпни намерения
срещу обекта и съмнителни действия на лица около него. При получаването на такива да вземе
допълнителни мерки.
7. При искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението си да
извърши необходимите оперативно-издирвателни мероприятия свързани с понесените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ морални и материални вреди.
8. Да подържа професионална и специална подготовка психофизическа готовност,
както и финансовото осигуряване на служителите по сигурността, охраната и пропускателния
режим на обекта.
9. Да застрахова служителите на сигурността, охраната и пропускателния режим за
случаите на злополука с увреждане или смърт при или по повод изпълнение на задълженията
им.
10. Да осигурява необходимото техническо въоръжение и пособия, както и съответните
инструкции, консултации.
11. (1). В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е застрахован за конкретната щета,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи стойността на причинената щета.
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(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща, след необходимите действия предвидени в договора,
сумата като разлика между действително причинени щети и застрахователна сума, ако обектът
е застрахован, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е застрахован за конкретната щета, тогава
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи цялата сума от причинената щета.
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност в случаите, когато:
а) действия на работници или служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ препятстват охраната да
изпълни задълженията си;
б) има въздействие на природни бедствия, наводнения, пожар и др. непреодолими
причини.
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
13. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на услугата.
14. Да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изменения в обстановката на
охраняемия обект, имащи отношение към сигурността. Всички допълнителни парични или
предметни премии на служителите от охраната, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да извърши само чрез
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в продължение на една година след преустановяване на
действието на настоящия договор няма право да използува служителите, осъществяващи
охраната по този договор без писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При нарушение на
задълженията по тази точка, от което са настъпили морални или материални вреди,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ си запазва правото да защити интересите си съгласно действащото
законодателство.
IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за охраната на обекта цената на
услугата в размер на ................... /.............................../ лева без ДДС или .........................
/............................/ лева с ДДС по банкова сметка не по-късно от ...................... число на
следващия месец.
(2). Фактурирането се извършва на името на получателя - Община Монтана.
(3). Договорената сума се заплаща от бюджета на Община Монтана, по банков път с
платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: .................................................................................................................................
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да извършва Кадрови промени на охраняемия обект, за
което уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
18. Страните актуализират финансовата част на договора съобразно увеличението на
минималната работна заплата и осигурителния праг на страната. При отказ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право незабавно да прекрати договора, като в този
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение за срока на предизвестие.
19. При забавяне на плащането по Раздел IV, чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на:
а) 0,5% от стойността на забавеното плащане на ден за закъснение до 20 дни;
б) при забавено плащане над 20 дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ имa право по своя преценка да
прекрати незабавно договора, като получи обезщетение за срока па предизвестие или да
продължи да изпълнява задълженията си като получава неустойка в размер на 5% от стойността
на забавеното плащане на ден.
20. При едностранно прекратяване на договора, в нарушение на чл.2, от Раздел I от
настоящия договор, неизправната страна дължи обезщетение в размер на възнаграждението по
Раздел IV, чл. 1 за неспазения срок на предизвестие както и за всички неблагоприятни
последици произтичащи от преждевременното му прекратяване.
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21. (1). Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга да не
разпространяват информация относно финансовите, икономически и други обстоятелства и
факти, които биха засегнали икономическите и търговски интереси за всяка от тях пред трети
страни.
(2). При нарушение на задълженията си по този член, от което са настъпили материални
или морални вреди и неизправната страна дължи на другата обезщетение за доказани вреди.
22. Споровете между страните се решават по споразумение, а при непостигане на
съгласие пред компетентния съд.
23. За неуредените по този договор въпроси важат разпоредбите на закона за
задълженията и договорите и действащото гражданско и наказателно законодателство.
Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ:

(Златко Живков)

ИЗПЪЛНИТЕЛ
_____________:
(.................................)
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