
Д О Г ОВОР 

 

 

 Днес ........................ година в гр. Смолян, между: 

1. МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Смолян, бул. „България” № 2, ЕИК 120503871, наричано за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, представлявано от д-р Марин Димитров Даракчиев 

и 

2. „........................................” .............., регистрирано в Търговския 

регистър към Агенция по вписвания с ЕИК ...................., седалище и адрес на 

управление: гр. ................., ул. „.............................” № ........, представлявано от 

......................................................... - .............., наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

се сключи настоящия ДОГОВОР за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1. Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и 

пропускателен режим на болничния стационар. 

2. Осъществяване на физическа невъоръжена охрана и на 

административния блок в извън работно време. 

3. В работни дни – осъществяване на контрол по влизане на 

моторни превозни средства към северния двор и ползването на паркинга. 

 

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗЪЛНИТЕЛЯ 

1.1. Задълженията по т. 1 от раздел първи се осъществяват чрез 

охранителна група в състав от 5 (петима) служители на Изпълнителя. 

1.2. Служителите на Изпълнителя носят дежурството в два поста: 

- Пост № 1 – денонощен, обособен пред фоайето на болничния 

стационар и административния блок, състав  от 4 (четирима) служители; 

- Пост № 2 – дневен в работни дни от 7.00 до 15.00 часа, разкрива 

се при съществуващата бариера, поддържа се от един служител. 
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1.3. По време на дежурствата охраната е подчинена пряко на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като изпълнява съгласуваните принципи и методики на  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

1.4. Служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни да пазят 

имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изпълняват функционални задължения 

изписани в плана за охрана. 

1.5. Представя обекта за лицензиране в сроковете и по реда на ЗЧОД 

и останалото действащо законодателство.  

1.6. Актуализира плана за охрана на обекта, съгласно изискванията на 

действащото законодателство. 

1.7. Отговаря за постоянната психо-физическа и професионална 

годност на лицата от охранителната група, като ги подменя в случаите на 

основателни претенции за качественото изпълнение на задълженията. 

1.8.  Събира входни такси при пост № 2 на влизащите в двора на 

болничния комплекс МПС–та при услония и ред, определени от 

Възложителя, като ежедневно отчита събраните приходи в касата на МБАЛ 

„Д-р Братан Шукеров” АД чрез съставянето на приемо-предавателен 

протокол в два екземпляра. 

 

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

2.1. Предоставя помещение за физическата охрана, оборудван с 

телефон, маса, стол, заключващ се шкаф (чекмедже) и електрически 

отоплителен уред. 

2.2. Осъществява препоръчаните със съответния протокол мерки за 

сигурност. 

2.3. Заплаща договорената  цена за физическата охрана. 

2.4. Не възлага на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни 

задачи извън функционалните им задължение и извън обекта за охрана. 

2.5. Не пренаема служители на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без предварително 

писмено съгласие, в противен случай заплаща на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

едногодишно брутно трудово възнаграждение за всеки пренает служител. 

2.6. Заплаща допълнително положения труд. 

 

ІІІ. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИИ 
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3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира надеждност и сигурност на 

охраната, висок професионализъм и бдителност, строга секретност и култура 

на обслужване при изпълнение на поетите задължения. 

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност, в случаите на 

умишлено или виновно унищожаване или повреждане на имуществото на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от негови служители, както и при щети, включително и 

кражби причинени от трети лица, при виновно бездействие или съучастие на 

служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при установен с протокол взлом 

(разбиване) на съответините помещения и доказана вина на служителите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване на следсвените действия. 

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не 

осигури заключването на помещенията и не се съобразява с предписаните 

мерки за сигурност. 

 

ІV.  ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

4.1. Цената на услугата по договора е ........ (...................). 

4.1.1. За извършването на дейности по събиране на входни такси се 

дължи възнаграждение в размер на 15 % от събраните приходи, за което се 

съставя протокол при отчитането на приходите на Възложителя. 

4.2. Заплащането на физическата охрана по т. 4.1. се превежда до 5-то 

число на следващия месец след преставяне на фактура. 

4.3. Заплащането по т. 2.6. – след подписване на двустранен протокол. 

4.4. Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е ........................................ 

4.5. В цената не е включен данък добавена стойност (ДДС). 

4.6. При забавяне на плащанията неизправната страна дължи неустойка, 

съгласно чл. 86 от ЗЗД увеличена с 10 пункта. 

 

V. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване 

и е за срок от 1 (една) година. 

5.2. Преди изтичане срока на договора, същият може да бъде прекратен 

с едностранно мотивирано писмено предизвестие до другата страна, в срок от 

един месец, ако има неизпълнение на клаузите на договора. 
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5.3.Страните по договора се задължават да не разпространяват данни, 

сведения и факти за другата страна, станали им известни, във връзка с 

изпълнението на договора, както и съдържанието на самия договор. 

5.4. Всички възникнали спорове между страните ще бъдат решавани 

чрез преговори до постигане на споразумение. В случай, че не бъде 

постигнато необходимото споразумение, спорът се отнася за решаване пред 

съответния районен съд. 

5.5. Промени и добавки към настоящия договор се извършват с анекс, 

подписан от двете страни. 

 

 

Настоящият договор е подписан д два екземпляра – всеки от тях със 

силата на оригинал, по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .......................  За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....................... 


