
СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР 

за възлагане на обществена поръчка за услуги

Днес, \£_М-2018г., в гр. София, между:

1. Минно -  Геоложки Университет „Свети Иван Рилски”, гр. София, 1700, 
Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов“, Булстат: 000670659, представляван 
от проф. д-р Любен Иванов Тотев -  ректор и Елена Константиновна Асенова -  
Главен счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

2. „СИРИУС СЕКЮРИТИ“ ООД, с ЕИК 202755334, със седалище и адрес на 
управление в гр. София, район Лозенец, ж.к. Хладилника, ул. „Хенрик Ибсен“ № 
3, представлявано от Емил Иванов Бачев, в качеството му на управител, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“);

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и [посочват се 
наименование, номер и дата на акта на възложителя за избор на изпълнител] на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА С 
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ 
„СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ”,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:
А) Осигуряването на физическа невъоръжена денонощна охрана на обекти на Минно- 
геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София”, а именно: сградите на Ректората, 
Геологопроучвателния факултет /ГПФ/, Миннотехнологичния факултет /МТФ/, 
Минноелектромеханичния факултет/МЕМФ/ и Лабораторния блок на учебното 
заведение и всички експонати /машини/, находящи се в прилежащата около посочените 
сгради територия, като и сградите на студентски общежития, блокове №№ 1, 22, вх. 
„А”, 60, вх. „В” и 60, вх. „Г”, всички находящи се в гр. София, Студентски град. 
Осигуряването на физическа невъоръжена денонощна охрана включва предотвратяване 
на проникване, кражби, грабежи, повреди и изнасяне на активи, осигуряване срещу 
външни и вътрешни посегателства, защита на целостта и неприкосновеността на 
съоръженията, сградите, съхраняваното в тях имущество и намиращите се в тях лица, 
както и контрол на пропускателния режим на обекти на Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски”.
Б) Охрана на имущество с технически средства и проверка на получените сигнали от 
невъоръжени автопатрули съгласно чл. 5, ал.1, т. 2, т. 3 ал. 2 и чл. 17 от Закона за

и

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



частната охранителна дейност /в сила от 01.04.2018 г./ в касата на МГУ „Свети Иван 
Рилски“, с местоположение: гр. София, 1700, Студентски град, ул. “Проф. Боян 
Каменов“, Ректорат, ет. 2, стая 62 включващо:

• Денонощно наблюдение и контрол върху състоянието на техническите системи 
за сигурност в обектите и реакция с невъоръжен автопатрул в срок до 1 минута;

• Охрана с паник бутон - реакция с невъоръжен автопатрул в срок до 1 минута;

наричани за краткост „Услугите“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с 
Поканата за представяне на оферти, съдържаща Техническата спецификация 
(представляващо Приложение №1), Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНДТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 
2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Ч
Чл. 3. В срок до 3 (три) дни преди датата на сключване на Договора, но най-късно 
преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 
посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното 
обстоятелство

и. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от 
Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните 
задължения по Договора, но за не повече от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата 
на сключването му.
Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугите е 12 месеца, считано от датата на влизане в 
сила.

Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение на Договора са обекти на Минно-геоложки 
университет „Св. Иван Рилски”, гр. София, а именно: сградите на Ректората, 
Геологопроучвателния факултет, Миннотехнологичния факултет,
Минноелектромеханичния факултет и Лабораторния блок на учебното заведение и 
всички експонати /машини/, находящи се в прилежащата около посочените сгради 
територия, както и сградите на студентски общежития, блокове №№ 1, 22, вх. „А”, 60, 
вх. „В” и 60, вх. „Г”, всички находящи се в гр. София, Студентски град.
(2) Мястото за изпълнение на охрана с технически средства е в гр. София, Студентски 
град, ул. Проф. Боян Каменов, Ректорат, ет. 2, стая 62 -  Каса.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 296 898 (двеста деветдесет и шест хиляди 
осемстотин деветдесет и осем) лева без ДДС, равняващи се на 356 277,60 (триста 
петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем лева и шестдесет ст.) лева с ДДС
(наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.
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(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други 
разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна цена за изпълнението на изпълнението на 
Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и не подлежи на 
промяна.
(4) Крайната цена по ал. 1 включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси, 
застраховки и печалба, необходими за изпълнение на предмета на договора.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както 
следва:

- ежемесечно на 12 равни части по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 
документи:
1. отчет за предоставените Услуги за* съответния 1-месечен период, представен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; “
2. фактура за дължимата сума за съответния 1-месечен период, издадена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 10 
(десет) работни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемане 
изпълнението на Услугите за съответния период, при спазване на условията по ал. 1.
(3) При изготвяне на отчета за изпълнение на договора за всеки предходен месец по ал. 
1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително посочва в него:
- служителите си, които са осъществявали денонощната физическа охрана, в т. ч. и 
дните и часовете в които са застъпили или отстъпили на/от смяна;
- установените незаконни прониквалия, аварии и/или други непредвидени 
обстоятелства в сградите и посегателствата върху експонатите /машините/.
- предприетите действия по ограничаване на неблагоприятните последици при 
незаконно проникване, авария и/или друго непредвидено обстоятелство в сградите 
и/или посегателствата върху експонатите /машините/;
- действията или бездействията на служителите /охранителите/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 
резултат на които са възникнали авария и/или злополука, или са нанесени вреди на 
каквото и да е имущество, по време на изпълнение предмета на договора и конкретно 
причинените вреди в резултат на тези действия или бездействия.
- препоръки за допълнително подсигуряване на охраняваните обекти /ако такова се 
налага/.
Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод 
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: “Централна Кооперативна Банка” АД, гр. София, Клон “Централен”
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG05CECB979010Е6183100.
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са 
надлежно извършени.

Чл. 11 (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната



част от Услугите за съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко 
на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването 
му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях 
като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 
(десет) работни дни от приемане на 1 -месечния отчет на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и получаване 
на фактура за периода. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, 
когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на 
отстраняване на причината за отказа.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. При подписването на тозй Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на 
Договора без ДДС, а именно 14 844,90 (четиринадесет хиляди осемстотин четиридесет и 
четири лева и деветдесет ст.) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за 
обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор 
и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на 
Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
Договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за 
изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 
по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: БНБ
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG79BNBG96613300162401.

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на 
банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;-



2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора];
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да 
отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, ако липсват основания за 
задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена по-горе в Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка -изпращане на писмено уведомление до 
застрахователя.
(3) Е аранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 
усвояване на гаранциите].

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията 
за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния 
случай на неизпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Еаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 3 дни 
дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това 
основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;



3. при неизпълнение на което и да е от задълженията си от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
довело до възникването на неблагоприятни обстоятелства за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; вкл. 
финансови загуби.
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.

Чл. 20. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Г аранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) 
дни да допълни Гаранцията зй изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, 
така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за 
изпълнение да бъде в съответствие с размерите по настоящия Договор.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от 
Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по Договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 
на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация 
и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 
на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в този Договор;
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да контролира изпълнението на задълженията на 
подизпълнителите, ако има такива; у
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6. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
7. да поддържа валиден лиценза си за извършване на частна охранителна дейност за 
срока на договора;
8. да уведоми писмено Възложителя в тридневен срок от настъпване на някое от 
следните обстоятелства: загуба на лиценз по предходната точка, влизане в 
производство по ликвидация или несъстоятелност;
9. да осигури за извършване на охранителната дейност по денонощна охрана в 
обектите на Възложителя минимум 30 (тридесет) служители и минимум 10 (десет) 
служители за осигуряване на охрана с технически средства;
10. да осигури на своите служителите лична идентификационна карта, отличителен 
знак и униформено облекло, които се носят при упражняване на дейността по охрана на 
обектите;
11. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия 
Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 
ЗОП.
12. Охраната на посочения обект /каса/ със сигнално -  охранителна техника следва да 
се осъществява денонощно, седем дни в седмицата, в работни, празнични и почивни 
дни, като за целта избрания изпълнител трябва да разполага с необходимия технически 
и кадрови ресурс. Охраната на този обект ще се извършва денонощно посредством 
сигнално-охранителна система, свързана с денонощен дежурен оператор за мониторинг 
на изпълнителя, в който се следят и регистрират всички получени сигнали, като 
нарушенията следва да се проверяват и предотвратяват от специални патрули. За 
преноса на информацията от сигнално известителната система до денонощния 
оперативен център, изпълнителят монтира радиотрансмители (предаватели), които се 
ползват за срока на действие на договора, като същите са собственост на изпълнителя.
13. Изпълнителят следва да приведе за своя сметка съществуващата техника в 
съответствие с изискванията за работа в неговата система за дистанционен мониторинг. 
В случай че в обекта няма монтирана охранителна техника, собственост на 
Възложителя или съществуващата е технически неизправна и/или морално остаряла, 
изпълнителят трябва да изгради за своя сметка нова сигнално-охранителната система. 
Изградената система да включва необходимите компоненти (клавиатура за включване и 
изключване на системата, детектори за движение, обемни датчици, датчици за шум и 
вибрации, сирена, магнитен контакт за входна врата, шоков датчик за каси и други), 
които да гарантират сигурността и защитата на охраняваните обекти от кражби и 
пресичане на нападения с цел грабеж. Изградената охранителна система да има 
осигурено резервно електрическо захранване. За изградената от избрания за изпълнител 
участник сигнално-охранителна система се съставя и подписва приемо-предавателен 
протокол.
14. За срока на договора Изпълнителят се задължава да осъществява профилактика на 
сигнално -  охранителната техника два пъти годишно и да поддържа в техническа 
изправност същата за своя сметка. При възникнала техническа неизправност на 
сигнално -  охранителната техника същата се отстранява незабавно. Стойността на 
вложените части не се заплаща от Възложителя.

Чл. 26. (1) Във връзка с предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да осигури денонощна охрана на посочените по-горе обекти на Минно- 
геоложки университет „Св. Иван Рилски“, включваща: ~



1. постоянно денонощно присъствие на подготвени и обучени служители на 
изпълнителя /охранител/ в предназначените за това партерни помещения в 
сградите на Ректората и Лабораторния блок на учебното заведение, както и в 
предназначените за това партерни помещения в сградите на студентски 
общежития, блокове №№ 1, 22, вх. „А”, 60, вх. „В” и 60, вх. „Г”, находящи се в 
гр. София, Студентски град;

2. проверка на помещенията и коридорите в сградите на Ректората, 
Геологопроучвателния факултет, Миннотехнологичния факултет, 
Минноелектромеханичния факултет и Лабораторния блок на Минно-геоложки 
университет „Св. Иван Рилски”, находящи се в гр. София, Студентски град, при 
наличие или съмнение за незаконно проникване в тях от трети лица, които не са 
служители, преподаватели или студенти на учебното заведение, както и при 
наличие или съмнение за извършване на външни и/или вътрешни посегателства, 
в т. ч., но не само кражби, грабежи, повреди и изнасяне на активи, нарушаване 
целостта и неприкосновеността на съоръженията, сградите, съхраняваното в тях 
имущество и намиращите се в тях лица.

3. проверка на помещенията и коридорите в сградите на студентски общежития, 
блокове №№ 1, 22, вх. „А”, 60, вх. „В” и 60, вх. „Г”, находящи се в гр. София, 
Студентски град, при наличие или съмнение за незаконно проникване в тях от 
трети лица, които не са служители, преподаватели или студенти на учебното 
заведение или които не пребивават там със знанието и разрешеието на 
поделение СОС на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, както и 
при наличие или съмнение за извършване на външни и/или вътрешни 
посегателства, в т. ч., но не само кражби, грабежи, повреди и изнасяне на 
активи, нарушаване целостта и неприкосновеността на съоръженията, сградите, 
съхраняваното в тях имущество и намиращите се в тях лица;

4. предотвратяване на посегателства върху експонати /машини/, находящи се в 
прилежащата около сградите на Ректората, Геологопроучвателния факултет, 
Миннотехнологичния факултет, Минноелектромеханичния факултет и 
Лабораторния блок на висшето учебно заведение територии;

5. проверка на помещенията и коридорите в сградите на Ректората, 
Геологопроучвателния факултет, Миннотехнологичния факултет, 
Минноелектромеханичния факултет, Лабораторния блок и студентски 
общежития, блокове №№ 1, 22, вх. „А”, 60, вх. „В” и 60, вх. „Г”, находящи се в 
гр. София, Студентски град, при наличие или съмнение за възникнала авария 
и/или друго непредвидено обстоятелство, в т. ч., но не само наводнение, пожар и 
др.;

6. незабавно уведомяване на Възложителя и, когато е необходимо, на органите на 
полицията, противопожарната охрана, гражданска защита и бърза помощ за 
констатирано незаконно проникване, външно и/или вътрешно посегателство, 
авария и/или друго непредвидено обстоятелство в сградите, както и за 
констатирано посегателство върху експонатите /машините/;

7. задържане до пристигнаето на органите на полицията и, когато е възможно, на 
Възложителя на незаконно проникнали в сградите лица, както и на лица, 
извършили външно и/или вътрешно посегателство в сградите и/или 
посегателство върху експонатите /машините/;

8. предприемане на действия по ограничаване на неблагоприятните последици при 
незаконно проникване, външно и/или вътрешно посегателство, авария и/или 
друго непредвидено обстоятелство в сградите, както и при посегателство върху 
експонатите /машините/.



9. охрана на посочения обект /каса/ със сигнално -  охранителна техника, 
осъществявана денонощно, седем дни в седмицата, в работни, празнични и 
почивни дни;

10. Да осигури свои служители на охранявания обект до 1 минута през деня и до 1 
минута през нощта от момента на получаването на алармен сигнал;

11. при получен сигнал да предприеме необходимите действия за предотвратяване 
на посегателство върху обекта или на нападението с цел грабеж;

12. да извършва техническо обслужване и функционална проверка на монтираната 
сигнално-охранителна техника, съгласно уговореното. За всяка такава проведена 
дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя протокол за извършена работа, съдържащ 
имената на специалистите, извършили обслужването и типа на извършената 
работа;

13. при откриване на повреда, времето за реакция и започване на работа по 
отстраняването да е дб 1 /един/ час от повикването; След приключване на 
работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя протокол за констатираната повреда, като 
посочва видовете извършени ^ремонтни работи, вложените количества и 
единичните цени, който се подписва от оторизирани представители на страните; 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и фактура-оригинал за извършения ремонт.

14. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или оторизиран от него представител, 
както и органите на МВР, в случай на нападение на обекта.

15. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови упълномощени 
представители при съмнения за неизправности в монтираната сигнално- 
охранителна техника на обекта, с оглед своевременното им отстраняване.

16. да дава своите изисквания и препоръки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с 
обезпечаване сигурността на обекта и имуществото в него, както при 
необходимост за допълнително физическо укрепване на охранявания обект или 
техническо усъвършенстване на охранителните съоръжения, а така също и във 
връзка с мерки от организационен характер, насочени към подобряване на 
степента на защитеност на обекта. При необходимост се изготвя и подписва 
двустранен констативен протокол.

17. да опазва в тайна и да не прави достояние на трети лица всички факти и 
сведения, свързани с конфигурацията на охранявания обект, съхраняваните в 
него стокови и материални ценности, а също и обстоятелства и данни по повод 
имущественото състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

18. при отклонение от предмета на договора, писмено да съгласува своите действия 
с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

19. да предоставя гаранционен срок от минимум една година за вложени материали 
и извършени от него ремонтни дейности; Всички използвани при извършване на 
ремонтни работи материали трябва да отговарят на БДС или EN. Материалите 
трябва да бъдат първо качество, да са произведени в България или в страните от 
Европейския съюз, да отговарят на всички нормативни изисквания за качество и 
безопасност при употреба;

20. след всеки извършен ремонт на техническата система да издава документ, 
удостоверяващ качеството на вложените резервни части и материали и 
гаранционния им срок.

21. да инструктира за работа със сигнално-охранителните системи определените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица;

(2) Охраната чрез технически средства се извършва посредством монтираната 
сигнално-охранителна техника, собственост на МГУ „Свети Иван Рилски“ и 
монтираните предаватели за комуникация, свързани с дежурния център на
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Изпълнителя, в който се следят и регистрират всички получени сигнали, като 
нарушенията се проверяват от специализирани патрули.
(3) Всеки път, когато е регистрирано проникване или опит за проникване в обекта, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи безплатно разпечатка от компютъра за действията 
на дежурния оператор и разпечатка за времето по чл. 1, б. Б от настоящия Договор, 
съдържаща справка за получените сигнали от обекта.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, и/ 
или да извършва проверки на охраната, както и да осъществява текущ и последващ 
контрол върху изпълнението на. договорните условия и да дава указания, които са 
задължителни за Изпълнителя, доколкото в нормативни актове не е регламентирано 
друго; *
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети, доклади и всякакви документи във 
връзка с изпълнение на задълженията му по този Договор или съответна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от отчетите, 
в съответствие с уговореното в Договора;
5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 30 от Договора;
6. при отпадане на необходимостта от охрана на обект да се отказва от същата със 
седемдневно писмено предизвестие до Изпълнителя;
7. да изисква от Изпълнителя представянето на:
а) извадка от персоналния регистър на осигурените лица в НАП за охранителния 
състав, осигуряващ физическата невъоръжена денонощна охрана на обектите и 
съоръженията на Възложителя;
б) копия от сключените и регистрирани в НАП трудови договори на охранителния 
състав, осигуряващ физическата невъоръжена денонощна охрана на обектите и 
съоръженията на Възложителя, както и допълнителни споразумения за изменение към 
тях;
в) копия от разплащателни ведомости за изплатените заплати на охранителния състав, 
осигуряващ физическата невъоръжена денонощна охрана на обектите и съоръженията 
на Възложителя;
г) копия от присъствени форми на охранителния състав, осигуряващ физическата 
невъоръжена денонощна охрана на обектите и съоръженията на Възложителя;
д) други документи, свързани с изпълнението на договора и със спазване на 
законодателството.
Тези документи трябва да бъдат заверени за вярност от лицето, представляващо 
Изпълнителя.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки от отчетите, когато отговаря на 
договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 
предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима 
за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите 
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;



4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение при точно 
изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно клаузите на настоящия Договор;

Чл. 29. Предаването на изпълнението на предоставените през предходния месец услуги 
се документира чрез изготвянето на отчет от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
предоставянето му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има прави да възрази 
относно истинността на всяко' от обстоятелствата описани в него в 7-дневен срок от 
получаването му.

Чл. 30. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право":
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване и/ или изменяне на отчетите в определен от 
него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат 
установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани 
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до 
отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, 
както и в случай че констатираните недостатъци са от такова естество, че резултатът от 
изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се 
извършва с подписване на окончателен отчет от Страните в срок до 7 (седем) дни след 
изтичането на срока на изпълнение съгласно Договора. В случай че към този момент 
бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния отчет.

Чл. 31. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява или изпълнява частично или 
лошо задълженията си за осигуряване на денонощна невъоръжена охрана и охрана с 
технически средства, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % 
(нула цяло и два процента) от общата цена на договора по чл. 3, ал. 1 с включен ДДС за 
всеки ден от неизпълнението или от частичното или лошото изпълнение, но не повече 
от тази цена.
(2) В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осигуряване на автопатрул на всеки 
охраняван обект извън уговореното време в чл. 1, ал. 3, Изпълнителят дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размери както следва:
- 2 минути и 59 секунди след уговореното време -  3 % (три процента) от месечната 
абонаментна цена;
- от 3 мин. до 5 минути и 59 секунди след уговореното време -  7 % (седем процента) от 
месечната абонаментна цена;
- от 6 мин. до 9 минути и 59 секунди след уговореното време -  10 % (десет процента) от 
месечната абонаментна цена;

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ



- над 10 мин. след уговореното време -  20 % (двадесет процента) от месечната 
абонаментна цена.
(3) Неустойката по предходната алинея се изчислява и изплаща според общата 
продължителност на срока на забавата за всяка една забава.
(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предостави изисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 
9, ал. 1 и/ или чл. 27, т. 2, 3 и 7 документи или предоставените документи са с невярно 
съдържание, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на дължимата 
месечна цена, съгласно издадената фактура.
(5) Общата стойност на неустойките, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не може да 
надвишава цената по чл. 7, ал. 1 с включен ДДС.
(6) В случай че по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не бъдат спазени договорените срокове за
плащане, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва 
върху просрочената сума за периода на забавата, но не повече от цената по чл. 7, ал. 1 с 
включен ДДС. ,
(7) При забавено или неточно изпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще задържи съответната част от гаранцията за изпълнение на 
договора или от стойността на дължимото плащане за обезщетяване на вредите от 
съответното неизпълнение и за дължимите неустойки.
(8) Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 
неустойка.
(9) Когато обезщетението за претърпени вреди от неизпълнение на договорните 
задължения надвишава размера на гаранцията за изпълнение на договора и на 
неустойките предвидени в настоящия договор, или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да се 
удовлетвори чрез прихващане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ събира разликата по общия исков 
ред.
(10) При качествено и срочно изпълнение на договорните задължения 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в 30 (тридесет) 
дневен срок след изтичане на срока на договора.

Чл. 32. При нереагиране или несвоевременно реагиране на сигнал от сигнално- 
охранителната техника в обекта и последвала кражба, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява 
нанесените материални щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 33. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата 
Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
j . при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) 
дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице — Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лнще е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

/



(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация.

Чл. 35. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на 
писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на 
подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато 
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 
Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 3 (три) 
дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 1 (един) час;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 
поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се 
изпълни непременно в уговореното време или е от такова естество, че изпълнението 
трябва да се предоставя непрекъснато и от всеки пропуск това да се предостави то може 
да се настъпят неблагоприятни последици за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без 
да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. [В 
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или 
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на 
клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 37. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, доклади и други релевантни 
документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета 
на Договора.

Чл. 38. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.



IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 39. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои 
понятия -  според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията, представляващи неразделна част към настоящия 
договор, имат предимство пред разпоредбите на Договора;

Спазване на приложими норми
*

Чл. 40. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (вкл. и неговите 
подизпълнители) е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, 
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в 
частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната 
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно 
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 41. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и 
да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна 
при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, 
свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на 
Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен 
характер, свързани с изпълнението на Договора.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и 
наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.



Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения
* v

Чл. 43. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания 
по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или 
залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 44. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с 
изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 45. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 
Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната 
връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното 
времетраене на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 
непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 
сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

от 17



Чл. 46. В случай че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 47. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 
по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов“
Тел.: 02 80 60 433 ' *
Факс: 02/962 49 40
e-mail: asd@mgu.bg *
Лице за контакт: инж. Борислав Миланов Крушкин

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен“ 3
Тел.: 0894 411 644
Факс: 02/962 45 09
e-mail: siriussecurity@abv.bg
Лице за контакт: Емил Иванов Бачев

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по 
куриер;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 
това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 
срок до 3 (три) дни от вписването й в съответния регистър.

Приложимо право

mailto:asd@mgu.bg
mailto:siriussecurity@abv.bg


Чл. 48. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 49. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще 
се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 50. Този Договор се състои от 17 (седемнадесет) страници и е изготвен и подписан 
в 3 (три броя) еднообразни екземпляра -  2 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗ™ - 
Приложение № 4 -  Гаранция за изпълнение;

Разрешаване на спорове

, Екземпляри

/ Емил Иванов Бачев /

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/

/
/Елена Асенова/
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Пост N° 4 Студентско общежитие бл. № 22 вх. А 1

Пост № 5 Студентско общежитие бл. № 60 вх. В 1

Пост №6 Студентско общежитие бл. № 6U вх. 1 1

Координатор
1

--------------- -----  ОБЩО: 6 1

Мястото за изпълнение на охрана с технически средства е в гр. София, Студентски 
град, ул. Проф. Боян Каменов, Ректорат, ет. 2, стая 62 -  Каса.

6. Срок на валидност на офертите
6.1. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни 
дни, считано от крайния срок за получавана на офертите.
6.2. Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи 
оферта с по -  кратък срок на валидност или ако представи оферта с изискуемия срок, но 
при последващо поискване от възложителя -  откаже да я удължи.

7. Прогнозна стойност на поръчката
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 297 000 (двеста 
деветдесет и седем хиляди) лева без ДДС.
Към датата на откриване на процедура прогнозната стойност на поръчката е определена 
в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП.

8. Начин на плащане
8.1. Възложителят заплаща на изпълнителя стойността на услугата ежемесечно на 12 
равни части.
8 2 Заплащането се извършва от възложителя в срок от 10 (десет) работни дни след 
представяне на оригинал на фактура и отчет за изпълнение на договора за предходния 
месец, приет от Възложителя.
8 3 Плащане не се извършва в случай че за изпълнителя е получено потвърждение от 
Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ за наличието на публични 
задължения съгласно Решение на Министерския съвет № 788 от 28 ноември 2014 г„ 
като в този случай плащането се осъществява съобразно указанията на данъчната
администрация.

9. Общи условия >
9.1. Възможност за предоставяне на варианти в офертите.
Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.

9.2. Разходи по участие в процедурата.
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 
Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции 
за разходи, направени по подготовката и подаването, на офертите им, независимо от 
резултата или провеждането на публичното състезание. •

7  / / о  /

V /

ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ



, ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА С 
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ 
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ”

Дейностите, предвидени в поръчката включват: 1. осигуряването на физическа 
невъоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван 
Рилски”, гр. София”, а именно: сградите на Ректората, Геологопроучвателния факултет, 
Миннотехнологичния факултет, Минноелектромеханичния факултет и Лабораторния 
блок на учебното заведение и всички експонати /машини/, находящи се в прилежащата 
около посочените сгради територия, като и сградите на студентски общежития, блокове 
№№ 1, 22, вх. „А”, 60, вх. „В” и 60, вх. „Г”, всички находящи се в гр. София, 
Студентски град. _

Постове

________ ______ <—---- --------------------

Описание на постовете от обектите
Брой

денонощни
постове

Брой
дневни
постове

Пост № 1 Ректорат, ГПФ, МТФ и МЕМФ 1
Пост № 2 Лабораторен блок 1
Пост № 3 Студентско общежитие бл. № 1 1
Пост № 4 Студентско общежитие бл. № 22 вх. "А" 1
Пост № 5 Студентско общежитие бл. № 60 вх. "В" 1
Пост №6 Студентско общежитие бл. № 60 вх. "Г" 1

Координатор 1
ОБЩО: 6 1

2. Охрана на обект, каса, находяща се в Ректората с технически средства и сигнално -  
охранителна техника (паник — бутон) и проверка на получените сигнали ог 
невъоръжени автопатрули.

За изпълнението е необходимо да бъде осигурена физическа невъоръжена 
денонощна охрана на следните обекти и съоръжения на Възложителя, всички находящи 
се в гр. София, Студентски град;

- постоянно денонощно присъствие на подготвени и обучени служители на 
изпълнителя /охранител/ в предназначените за това партерни помещения в сградите на 
Ректората и Лабораторния блок на учебното заведение, както и в предназначените за 
това партерни помещения в сградите на студентски общежития, блокове №№ 1, 22, вх. 
„А”, 60, вх. „В” и 60, вх. „Г”, находящи се в гр. София, Студентски град;

- проверка на помещенията и коридорите в сградите на Ректората,
Г еологопроучвателния факултет, Миннотехнологичния факултет,
Минноелектромеханичния факултет и Лабораторния блок на Минно-геоложки 
университет „Св. Иван Рилски”, находящи се в гр. София, Студентски град, при наличие 
или съмнение за незаконно проникване в тях от трети лица, които не са служители, 
преподаватели или студенти на учебното заведение, както и при наличие или съмнение 
за извършване на външни и/или вътрешни посегателства, в т. ч., но не само кражби, 
грабежи, повреди и изнасяне на активи, нарушаване целостта и неприкосновеността на 
съоръженията, сградите, съхраняваното в тях имущество и намиращите се в тях лица.

- проверка на помещенията и коридорите в сградите на студентски общежития, 
блокове №№ 1, 22, вх. „А”, 60, вх. „В” и 60, вх. „Г”, находящи се в гр. София,

р '



Студентски град, при нштичие или съмнение за незаконно проникване в тях от трети 
лица, които не са служители, преподаватели или студенти на учебното з или 
които не пребивават там със знанието и разрешеието на поделение СОС на Минно- 
геоложки университет „Св. Иван Рилски”, както и при наличие или съмнение за 
извършване на външни и/или вътрешни посегателства, в т. ч„ но не само кражби, 
грабежи, повреди и изнасяне на активи, нарушаване целостта и неприкосновеността на 
съоръженията, сградите, съхраняваното в тях имущество и намиращите се в тях лица;

- предотвратяване на посегателства върху експонати /машини/, находящи се в 
прилежащата около сградите на Ректората, Геологопроучвателния факултет, 
Миннотехнологичния факултет, Минноелектромеханичния факултет и а ораторния
блок на висшето учебно заведение територии;

- проверка на помещенията и коридорите в сградите на Ректората,
Геологопроучвателния факултет, Миннотехнологичния факултет,
Минноелектромеханичния факултет, Лабораторния блок и студентски общежития, 
блокове №№ 1, 22, вх. „А”, 60, вх. „В” и 60, вх. „Г”, находящи се в гр. София, 
Студентски град, при наличие или съмнение за възникнала авария и/или друго 
непредвидено обстоятелство, в т. ч., но не само наводнение, пожар и др.,

- незабавно уведомяване на Възложителя и, когато е необходимо, на органите 
на полицията, противопожарната охрана, гражданска защита и бърза помощ за 
констатирано незаконно проникване, външно и/или вътрешно посегателство, авария 
и/или друго непредвидено обстоятелство в сградите, както и за констатирано
посегателство върху експонатите /машините/;

- задържане до пристигнаето на органите на полицията и, когато е възможно, 
на Възложителя на незаконно проникнали в сградите лица, както и на лица, извършили 
външно и/или вътрешно посегателство в сградите и/или посегателство върху
експонатите /машините/;

- предприемане на действия по ограничаване на неблагоприятните последици 
при незаконно проникване, външно и/или вътрешно посегателство, авария и/или друго 
непредвидено обстоятелство в сградите, както и при посегателство върху експонатите
/машините/.

Охраната на посочения обект /каса/ със сигнално -  охранителна техника следва 
да се осъществява денонощно, седем дни в седмицата, в работни, празнични и почивни 
дни, като за целта избрания изпълнител трябва да разполага с необходимия технически 
и кадрови ресурс. Охраната на този обект ще се извършва денонощно посредством 
сигнално-охранителна система, свързана с денонощен дежурен оператор за мониторинг 
на изпълнителя, в който се следят и регистрират всички получени сигнали, като 
нарушенията следва да се проверяват и предотвратяват от специални патрули. За 
преноса на информацията от сигнално известителната система до денонощния 
оперативен център, изпълнителят монтира радиотрансмители (предаватели), които се 
ползват за срока на действие на договора, като същите са собственост на изпълнителя.

Изпълнителят следва да приведе за своя сметка съществуващата техника в 
съответствие с изискванията за работа в неговата система за дистанционен мониторинг.

В случай че в обекта няма монтирана охранителна техника, собственост на 
Възложителя или съществуващата е технически неизправна и/или морално остаряла, 
изпълнителят трябва да изгради за своя сметка нова сигнално-охранителната система. 
Изградената система да включва необходимите компоненти (клавиатура за включване и 
изключване на системата, детектори за движение, обемни датниЦи, датчици за шум и 
вибрации, сирена, магнитен контакт за входна врата, шоков датчик за каси и други).
които да гарантират сигурността и защитата на охраняваните ооекти_от кражби и
пресичане на нападения с цел грабеж. Изградената охранителна-система да има *



осигурено резервно електрическо захранване. За изградената от избрания за изпълнител 
участник сигнално-охранителна система се съставя и подписва приемо-предавателен

Времето за реакция на патрулните екипи от момента на получаване на алармения 
сигнал от всеки обект, до пристигането им пред охраняемите обекти не трябва 
надвишава 6 /шест/ минути.

Дежурният патрул следва да отрази посещението си, посочвайки дата и час на 
получаване на сигнала, дата и час на пристигане и на оттегляне от обекта, повикалият 
го служител (където е необходимо), като обективира данните в констативен протокол.

При възникнал алармен сигнал от обекта, предмет на договора, патрулният екип 
следва да блокира входно — изходните точки на обекта и да изчака представител на 
Възложителя за отваряне и достъп до него, в случай на проникване или нарушена 
цялост на обекта. ч

Изпълнителят уведомява дежурните органи на противопожарната охрана при 
пожар или признаци за възникване на пожар в обекта на Възложителя.

Осъществяването на охраната с технически средства на посочения стационарен 
обект /каса/ включва: денонощно наблюдение и ре‘акция с невъоръжени автопатрули на 
охраняваните обекти, регистрация и реагиране със специализирани патрулни екипи за 
проверка на сигналите, получени от сигнално -  охранителната техника; уведомяване на 
определените от Възложителя длъжностни лица по телефон и e-mail при констатиране 
на взлом, пожар, спиране на електрозахранването или технически проблем в системата 
в срок до 3 (три) минути от получаване на сигнала; осигуряване на физическа охрана на 
обекта до пристигане на представител на Възложителя, в случай на проникване и/или 
нарушена цялост на обекта, установено от дежурния патрул; осигуряване на денонощна 
техническа поддръжка на сигнално-охранителната техника в обекта; възможност за 
достъп на Възложителя до обекта във времето, когато същият е под охрана със 
сигнално -  охранителна техника.

За срока на договора Изпълнителят се задължава да осъществява профилактика 
на сигнално -  охранителната техника два пъти годишно и да поддържа в техническа 
изправност същата за своя сметка. При възникнала техническа неизправност на 
сигнално -  охранителната техника същата се отстранява незабавно. Стойността на 
вложените части не се заплаща от Възложителя.

ЧАСТ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.1. В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез 
провеждане на пряко договаряне могат да участват български и/или чуждестранни 
физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на 
изискванията на ЗОП, ППЗОП и ЗЧОД, както и всяко друго образувание, което има 
право да изпълнява охранителна дейност, съгласно законодателството на държавата, в 
която то е установено.

„Законодателство на държавата, в която участникът е установен" е:
а) за физическите лица - отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса 

на международното частно право;
б) за юридическите лица - правото на държавата, определено сърл^сно чл. 56 от

Кодекса на международното частно право; . /

протокол.



ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

ДО: МИШО-ГЕОЛОЖ» УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”

ОТ: „СИРИУС СЕЮОРИТИ“ ООД

ЕИК: 202755334 ....
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

то пАрптя аа участие в обявената от Вас 
1. С настоящото Ви представяме наша. Ф пряк0 договаряне с предмет:
процедура за възлагане на обществен:а £ ПРЪУКЕНА ОХРАНА И ОХРАНА С
„ОСИГУРЯВАНЕ ^  НА ШПЖ>-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ^ О Ш О Ш ^ М И Ш  на възложителя.
„СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. ' за ие „ сме запознати о указанията и

у ;„ » Г а Т “ ;1 е Т о 6 ПГ н ата от Вас процедура. Съгласни сме с п о с _  от Вас

ГдГар” :::: - — - —
4. За изпълнение предмета на поръчката припваме: не е

4.1. документ за упълномонгаване, — ~  
законният представител на участника -  оригинал нлн з р

свободна редакция; приложения проект на договор -
4.3. декларация за съгласие с клаузиi г

попълва се Образец № 4.2, , _ ппШ,лва се Образец № 4.3;
4.4. декларация за срои на в^иност „а оф рт ^  спазени задълженията,

свързаните Z Z T X l o Z  закрила „а заетос™ и условията „а Л УД - попълва се

У^П^шпълнение на °®ще^ е н а т а „храпа и охрана с
5.1. Да осигуря/им 

технически средства.на обектите Р
Техническа спецификация от документацията Часх iv , раздел III, т. 3.1,

5.2. Да осигуря/им, в ^ответетвие с изис^анията  ̂ ^  физическа невъоръжена
3.6 на документацията необходимия ^  Възложихеля, посочени в Част II -
денонощна охрана на обектите и Р ^  та За ИЗПълнението предмета на
Техническа спецификация от д ден състав от 40 (СЛОвом четиридесет) човека
настоящата поръчка предвижда Р охранителя и един координатор).
и 1 (словом един) координатор/а. (Минимум ?  обществена поръчка от

5 3 Да обезпеча/им изпълнението на пРедм^ а "а “V  ш т. 3>2, 3.6 на 
охранители, които отговарят на изискванията на Част IV, раздел Ш, >
документацията. пез КОИТо ще обезпечаваме сигурността
.  обектате^^Възлшюггеля, 'необходимите ^ и ч е с к и  и помоли средства, какго н 
Л а!Горт до местата, кьдето са разположени обектите. -

//
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5.5. Да осигуря условията и техническите средства на Част IV, раздел Ш, т. 3.4 - 
3.7 на документацията.

6. За пристигане н^автрпатрул на всеки от обектите ще са 
(в минути в цяло число, различна от 0 и до 6).

необходими 1 минута

Допълнителна информация {по преценка на участника). 

Съгласно приложените планове за охрана. /

16.04.2018 г. 

гр. София

\
Г

/

//

\



Ц Е Н О В А  О Ф Е Р Т А

ДО: МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ

ОТ: «СИРИУС СЕКЮРИТИ» ООД

с адрес: гр. София, ул. ,Денрик Ибсен“ № 3

тел.: 02/8650044, факс: 02/8650044, e-mail: siriussecurity@abv.bg
* V

ЕЖ: 202755334,

Регистрация по ЗДДС: BG 202755334 

Банкова сметка:

IBAN сметка IBAN BG05CECB979010E6183100

BIC код на банката CECBBGSF

Банка: “Централна Кооперативна Банка” АД

Град/клон/офис: Централен

Адрес на банката: бул. „Цариградско шосе“ № 87

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от 
Вас процедура чрез провеждане на пряко договаряне за сключване на Договор за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА 
НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ОБЕКТИ 
НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ”.

1. Цена за изпълнение предмета на поръчката, така както е определен обхвата й 
в Техническата спецификация и съобразно Техническото предложение е в размер нгГ 
296 898.00 (двеста деветдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем лева с думи) 
лева без ДДС, съответно 356 277.60 (триста петдесет и шест хиляди двеста седемдесет 
и седем лева и шестдесет стотинки с думи) лева с вкл. ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

При определянето на цената съм/смр ппрпонлип/и ирг-риин пма ph«u 
охранител в размер на 796,50 (седемстоги
стотинки с думи) лева без ДДС, включваща:

\

/
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ФОРМИРАНЕ HA ФРЗ ЗА ЕДИН ОХРАНИТЕЛ
№ Разход Месечна

сума
1 РАЗХОДИ ЗА ТРУД
1 Основно трудово възнаграждение . 510,00

2 Допълнителни заплащания ------------------------

2.1 доплащане за извънреден труд . .. 1,35
2.2 доплащане за нощен труд - усреднен % ... 12,17
2.3 доплащане на труд по официални празници 17,19
2.4 Осреднен клас прослужено време/ професионален опит 3,06
3 Брутно трудово възнаграждение 543,77
4 Удръжки работник ..

4.1 Осигуровки за сметка на работника , 74,93
4.2 Работна заплата преди облагане с ДДФЛ 468,84
4.3 ДДФЛ____________ _____________________________________-_____________ 46,88
4.4 Нетна работна заплата .. 421,95
5 О с и г у р о в к и  за сметка на работодателя • 104,51

3.1 ДОО .. . 59,38
5.2 3 0 26,10

5.3 д зп о 15,23

5.4 ТЗПБО . 3,81

6 Всичко осигуровки работодател: 104,51

7 ОБЩ О ЗА ФОНД РАБОТНА ЗАПЛАТА т.З+т.5 648,28
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖ КА НА ЕДИН ОХРАНИТЕЛ

№ Разход Месечна
сума

[ РАЗХОДИ ЗА ТРУД 648,28

II М АТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ РАЗХОДИ 50*24

1 Униформено облекло /зимно лятно/ 24,60
2 материално-техническо оборудване и помощни средства 4,52
3 Административно-стопански разходи и разходи за контрол на дейността 21,12

ITT ЗАСТРАХОВКИ 7,52

1 Професионална отговорност юридическо лице 7,52
TV ОБУЧЕНИЕ 15,24

1 Встъпително задължително обучение на охранителния състав съгл.Чл.28 ал.1-3 от ЗЧОД 7,69
2 Допълнителна подготовка съгл. Чл.28 ал.4 от ЗЧОД , 7,55
V ДРУГИ 30,80

1 Такси на МВР съгласно Тарифа № 4, лицензи,честоти и сертификати 21,90
2 Разходи по "Закон за здравословни и безопасни условия на труд" 8,90

VI Печалба 44,42

ОБЩ О РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖ КАТА НА ЕДИН ОХРАНИТЕЛ ЗА МЕСЕЦ: ^
I+II+III+IV+V+VI ^  ) 4 \  / 7 9 6 ,5 0

0A



При определяне на цената сме включили и годишна такса за охранявания 
обект /каса/ с технически средства в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ без 
ДДС или 720.00 лв. /седемстотин и двадесет лева/ с ДДС.

Забележка: Предложената месечна цена за охранител следва да бъде 
придружена с икономическа обосновка на цената. Икономическата обосновка 
трябва да бъде съобразена с Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, както 
следва: фонд „Работна заплата” -  брутно трудово възнаграждение, формирано на 
нормативно определена база, ДОО, здравни осигуровки и ПКБ, стойностите за нощен и 
извънреден труд, осреднени стойности за прослужено време, платен годишен отпуск; 
разходи на фирмата; печалба и др.

16.04.2018 г. 

гр. София



EUROINS
^ 4  M E M B E R  O F  E U R O H O L D

ЕКЗЕМПЛЯР ЗА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА „ГАРАНЦИЯ В ПОЛЗА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
на обществена поръчка” № 229 001 00000571

КЛАУЗА .ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ »___________

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, ЕИК: 121265113, седалище и адрес на 
управление: Република България, гр.София, бул. ,.Христофор Колумб’’ № 43, Разрешение за 
извършване на застрахователна дейност №8/ 15.06.1998 г„ тел.: 070017241, email: office@euroins.bg

ЗАСТРАХОВАЩ: СИРИУС СЕКЮРИТИ“  ООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ж.к.. ,Хладилника , 
ул. Хенрих Ибсен № 3, ЕИК 202755334, представлявано от Емил Бачев, в качеството му на 
управител. --------------- ------------------ ---------------------------------------------- —

ЗАСТРАХОВАН:
(ИЗПЪЛНИТЕЛ)

СИРИУС СЕКЮРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр София, ж.к.. хладилника , 
ул. Хенрих Ибсен № 3, ЕИК 202755334, представлявано от Емил Бачев, в качеството му на 
управител. ___ __________________________________________—

В ПОЛЗА НА БЕНЕФИЦИЕНТ: 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛ)

Минно- Геоложки университет „Свети Иван Рилски“, със седалище и адрес на управление, град 
София, 1700, ул. “Проф. Боян Каменов“, ЕИК 000670659, представляван от проф. Любен иванов 
Тотев- ректор и Елена Константинова Асенова- Главен счетоводител, наричано по -  долу за краткост 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛ)

.  Настоящият договор се сключва по предложение .на застраховащия, като срещу платена застрахователна премия и при
договорените ред, условия и срокове, Застрахователят приема неотменимо и безусловно да обезщети Бенефициента и Аа изпла™ всич^  
дължими от Застрахования суми до размера на застрахователната сума след получаване на надлежно
плащане от страна на Бенефициента, деклариращо, че Застрахованият не е изпълнил частично или изцяло задълженията смI по,Договорi с 
предмет: „Осигурявана на денонощна охрана и охрана с технически средства на обекти на Минно- Геоложки университет „Свети 
Иван Рилски“ гр. София“, сключен между Бенефициента и Застрахования (Договор ). ,

.  Писменото искане за плащане, следва да бъде входирано на адреса на Застрахователят: гр.София, бул. „Христофор Колумб № 43.
посочен като адрес за кореспонденция. ■ „

.  Всяко плащане по този застрахователен договор е в полза на Минно- Геоложки университет „Свети Иван Рилски и е до
размера на гаранцията посочена в Договора за възлагане на обществена поръчка.

»АСНеизпъшение^на Задължената на Застрахования, произтичащи от условията на долупосочения Договор за възлагане на обществена

.  Предоставеното застрахователно покритие е съгласно Общите условия на Засграхователя по застраховка „Гаранция в полза на 
възложител", Клауза „Гаранция за добро изпълнение”.

Идентификационни данни за ДОГОВОРА за възлагане на обществена поръчка (търг)
Преписка: - Na на 
поръчката в АОП или ID Ns 
на възложителя/: ____

00125-2018-0001

Договор за възлагане на 
обществена поръчка: Срок на договора: 12 месеца

Стойност на договора без ДДС (сума): 

296 898,00 лева

Предмет на договора:
Осигурявана на денонощна охрана и охрана с технически средства на обекти на Минно- Геоложки 

университет „Свети Иван Рилски"  гр. София", съгласно Решение за избор на изпълнител № Р-
457/23.04.2018 г.

Гарантирани задължения:
Съгласно Договорът, сключен между ЗАСТРАХОВАНИЯТ И БЕНЕФИЦИЕНТА, определящ конкретните 
дейности за изпълнение, възложени от БЕНЕФИЦИЕНТА.

САМОУЧАСТИЕ:
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА 
СУМА:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
СТОЙНОСТ:

СРОК НА ДОГОВОРА И 
ПЕРИОД НА 
ЗАСТРАХОВА ТЕЛНО 
ПОКРИТИЕ

не се прилага
14 844,90 лв. /четиринадесет хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 90 ст./ представляваща 5 /о 
/пет на сто / от цената на изпълнение на дейностите по Договора за възлагане на обществена поръчка.

Договорена
Обезщетение при частични вреди: размерът на действително претърпените вреди към деня на настъпване на 
застрахователното събитие до размера на договорената застрахователна сума.

Начало: от 00,00 ч. на 16.05.2018 г. 
Край: до 24,00 ч. на 15.06.2019 г.

Вноска Дата на падеж Премия Данък: 2% Дължима премия

1 16.05.2018Г. 578,89 л в . 11,58 л в . 590,47 л в .

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА 
ПРЕМИЯ:

Застрахователен период 16.05.2018 г.
15.05.2019 г.

16.05.2019 г.
15.06.2019 г.

Застрахователна премия в лв. 534,36 лв. 44,53 лв.

Ред за плащане на застрахователната премия и последици при неплащането й: Застрахователната премия 
се заплаща еднократно или разсрочено в брей или по банков път: IBAN -  BG 12PIRB 9170 17 45001270 BIC^

/  /  . • 1. ' "  .. ~  /

mailto:office@euroins.bg


PIRBBGSF, „ПИРЕОС БАНК АД, при сключване на договора или на уговорената дата на падеж. При 
неплащане на дължимата премия, застрахователното покритие не започва и застрахователят не носи риск по 
договора.__________________________

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:
Страните се споразумяват, че:
1 Застрахователният договор се прекратява при всеки от следните случаи:

• с изтичане на срока на застраховката, посочен в Полицата за край на застрахователно покритие;
• с връщане на оригинала на Полицата от БЕНЕФИЦИЕНТА;

•  с получаване на писмено уведомление /декларация/ от БЕНЕФИЦИЕНТА, с което последният освобождава от всякаква отговорност 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ във връзка с изпълнените задължения на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Долуподписаният, в качеството си на застраховащо лице, декларирам, че получих:

’  П0 ЧЛ' 326 0Т К0декса 33 3астраховането и по чл 19 от 3акона аа защита на личните данни и съм съгласен да
лпгпвпп личните си данни във връзка със сключването и изпълнението на задълженията по настоящия застрахователен 
договор, както и същите да се използват и обработват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг 

*  общите условия по застраховка „Гаранция в полза на възложител*, които приемам.
Г Ш Л  ИПЛПГ П Т Т Я Я 1 .  .  ___________ ______/-N /- . . . .  . 1 _  ----------------------------------------- —

—— " --------------- *— ■■■ I---------------  "  г~ • I ■ v j  I , r\v/ri I I l y n c i v i a i v i .

^®р33делна част от този Д0Г0В°Р са Общи условия по застраховка „Гаранция в полза на възложител". С подписа си под този договор”  

нГзастрахоГа7аДГ и апрТеам Г  6 П0ЛУЧИЛ ° Т 3аСТрах0дателя тези 06щи Условия- и останалите писмени документи, съгласно условията

Място и дата на издаване: гр.София, дата: 16.05.2018 г.



Данните са заличени съгласно чл.2 от ЗЗЛД.


