
Д О Г О В О Р 

 

Днес, 06.01.2015 г., в гр. Панагюрище, между ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ГР. 

ПАНАГЮРИЩЕ,  ул. „Райна Княгиня” № 28, с ЕИК 112590983, представляван от директора доц. 

д-р Атанас Петров Шопов наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и   

от друга страна „МОБА” ЕООД, с ЕИК 131340055, представлявано от Иван Райчев Димитров, със 

седалище и адрес на управление гр. София, ЖК „Толстой”, бл. 36, ет. 1, обслужваща банка:  

заличено по чл. 22б, ал. 3 от ЗОП, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание Заповед  № 0098 / 20.11.2014 г. на директора на Исторически музей-Панагюрище и 

Решение № 002 / 22.12.2014 г. се подписа настоящия договор за следното :  

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществява  дневна въоръжена 

физическа охрана в условията на СОТ и видеонаблюдение на сградата с експозиция „Панагюрско 

златно съкровище“ на Исторически музей гр. Панагюрище , ул.„ Райна Княгиня ” № 28 и 

намиращите се в нея движими културни ценности, експозиционни витрини, съоръжения и вещи,  

прилежащия терен и осигуряване на пропусквателния режим в обекта. 

  

Чл.2. Начина за осъществяване на охранителната дейност, предмет на настоящия договор, се 

определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Плана за охрана, изготвен и представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

съгласуван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , при съобразяване с конкретните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и индивидуалните особености на  охранявания обект. 

 (1.) При охрана на копието на Панагюрското златно съкровище в експозиционната зала 

организацията на охраната е : трима охранители на смяна от понеделник до неделя включително, 

от 8.00 до 17.30 часа.  

Пост № 1 – Метало-детектор- вход 1(един) охранител на смяна, 

Пост № 2 - Видеонаблюдение -1(един) охранител на смяна,  

Пост № 3 - Прилежащ терен към сграда с екпозиция  зала с екпозиция „Панагюрско златно 

съкровище” и  музеен комплекс - 1 (един) охранител на смяна.  

Пост № 4 – Нощна смяна 1 (един) охранител от понеделник до неделя включително от 20.00 до 

06.00 часа, който охранява прилежащият терен  при експозиция с оригинала на Панагюрското 

златно съкловище 

           (2.) Пропусквателният режим в охранявания обект се осъществява на основание  плана за 

охрана, изготвен и представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласуван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ІІ.  ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА  

 

Чл.3. Договорът влиза в сила от 11.01.2015 г. 

 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.4. Договорът се сключва  за  срок  от една година. 

 

 

 

 



ІV.  МЕСЕЧНИ ЦЕНИ НА ОХРАНАТА. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно възнаграждение за 

извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ охранителна дейност, при следната  месечна цена: 

 

 

         1.Охрана, 1пост – всички  дни в месеца :  

   

Общо охранители за 4-те поста – 5 броя 

         

                                                                     Цена с ДДС: 3 299,83 лв. 

                     

         2. Възложителят се задължава да заплати за целия срок на договора, за извършената 

охранителна дейност възнаграждение в размер на 39 598,00 (тридесет и девет хиляди петстотин 

деветдесет и осем) лева с ДДС, която сума включва всички разходи по изпълнението на поръчката. 

 

           Размер на имуществената отговорност: 100% 

 

Чл.6  Начин на плащане  

(1). Месечните плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цени, съгласно чл. 5 от 

настоящия договор въз основа на представени и приети фактури от директора  на обекта или 

упълномощено от него лице. 

(2). Плащанията по договора се извършват до 92 (деветдесет и два) календарни дни след 

изтичане на фактурата с платежно нареждане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на бюджета за 

издръжка. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

 

Чл.7.  Страните извършват съвместно охранително обследване на обектите, предмет на настоящия 

договор, като съставят протокол, в който се отразяват особеностите на  обекта, уязвимите в него 

места, необходимостта от  допълнителни ограждане и осветяване, сигнално-охранителна и 

телефонна техника и други изисквания за гарантиране надежността на охраната. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обекта за охрана. 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да участва в изготвянето на плана за охрана на  обекта и да 

предлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения и допълнения в него. 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласуване и 

одобрение план за охраната на  обекта. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на свободен достъп до обекта за охрана във връзка с 

необходимостта да изготви оптимален план за охрана на обекта. 

Чл.12. От датата на влизане в сила на договора за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се пораждат всички 

задължения, свързани с охраната на предадения обект, както и правото на възнаграждение.  

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право: 

а/ да извършва контрол върху осъществената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ охрана, без да се намесва 

в работата на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

б/ да предлага изменения и допълнения на вече утвърдения план за охрана; 

в/ за всички установени нарушения, нередности и грешки при осъществяване на охраната 

на обекта да изготвят доклади или съставят констативни протоколи. 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е  длъжен: 

а/ да осигури необходимото помещение за нуждите на охраната, като го предостави 

безвъзмездно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на договора; 

б/ да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при инсталирането на необходимите сигнално-

охранителни системи, а също и по време на профилактичните им ремонти и проверки; да 



информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички промени в обстановката имащи отношение към 

сигурността. 

в/ да доведе до знанието на всички работници и служители от охранявания обект 

въведените мерки за охрана и свързаните с това задължения по тяхното спазване. 

г/  да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ помещение и каса за съхранение на оръжието и 

помощните средства, с които е оборудвана охраната на обекта. 

     е/ да пази в тайна условията и начина  на техническата охрана; 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

а/ да внася необходимите изменения и допълнения в плана за охрана с оглед подобряване 

условията и увеличаване надеждността на охраната и да избере цикъла на охрана в зависимост от 

зададените параметри на охранявания обект, както и съответстващата сменност на охранителния 

персонал; 

б/ при необходимост да изисква легитимиране от страна на работници и служители от 

охранявания обект; 

в/ да осъществява контрол върху охраната по всяко време, по начин и със средства, които 

по негова преценка са необходими и достатъчни за изпълнение на поетите с договора задължения; 

г/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди настъпили в резултат на форсмажорни 

обстоятелства/ аварии, пожари, природни и социални бедствия и др./ ; 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

а/ да изготви План за охрана ; 

б/ да осигурява необходимия пропускателен режим по ред, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

в/ да поддържа постоянна телефонна връзка с  МВР  и противопожарната охрана; да 

охранява обекта предмет на договора чрез охранители, отговарящи на изискванията на ЗЧОД, 

подбрани и обучени по учебна програма, изготвена от Академията на МВР и утвърдена от 

Национална служба „Полиция”и обучени със системите за сигурност, изградени в обекта.  

г/ ежемесечно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  хода на изпълнението на задълженията 

си по договора и за възникнали проблеми в тази връзка, като представя месечен отчет за работата. 

     д/ да уведоми дежурните органи на полицията и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, 

веднага след констатиране на неправомерно проникване или опит за проникване в обект; 

     е/ да пази в тайна всички факти и сведения, свързани с особеностите на обектите, 

съхраняваните в тях материални ценности и имущественото състояние на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 ж/след приключване на работното време да обезопаси обекта (заключва всички врати, 

прозорци), да включи системите за сигурност и незабавно да уведоми дежурния на СОД за поемане 

на охраната на обекта.  

     з/ да извършва точно съгласно договора възложената му охранителна дейност, като спазва 

трудовото законодателство у нас-продължителност на смените, извънреден труд, почивки и др.  

 

VІІ.ПРЕДЕЛИ НА ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.17/1/ При кражби, грабеж, повреждане, унищожаване или друга форма на престъпно 

посегателство срещу охранявания обект ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря на 100% за нанесените на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди. 

/2/При намаляване на договорирания брой на охранителите за един пост без съгласието на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с което се влошава качеството на охранителния процес и се нанасят вреди на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря на 100% за нанесените щети; 

Чл.18. /1/ Размера на вредите по чл.17 /1/ и /2/ се установява от комисия, назначена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за констатациите се подписва протокол от членовете на комисията и 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/ Комисията по ал.1 се формира в срок до 1/една/  седмица от настъпване на събитието. 

Чл.19. Обезщетението за претърпени вреди се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

размер на щетите, констатирани от комисията по чл.18, в срок до 1/един/ месец от подписването на 

протокола. 



VІІІ.САНКЦИИ 

 

Чл.20. При неплащане на обезщетение в сроковете по Чл.19, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от щетите, която се удържа от съответното месечно 

възнаграждение. 

Чл.21. При констатиране на 3 /три/ броя нарушения установени с доклади или протоколи, за 

пропуски и грешки, с които се влошава качеството на охраната, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се налага 

санкция в размер на 10 %  от стойността на месечната услуга за охрана на обекта. 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.22.  /1/ Договора се прекратява с изтичане на уговорения срок. 

/2/ Освен в случая по ал.1 договора може да бъде прекратен: 

а/ по взаимно съгласие между страните, изразено в писменна форма. 

б/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с тридесетдневно  писмено предизвестие; 

             в/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие при доказано системно неизпълнение 

или лошо изпълнение на задълженията по договора  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доказано с доклад и 

други документи представени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 г/ едностранно от страна  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с двуседмично писмено предизвестие, 

отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по пощата с обратна разписка; 

              д/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

каквато и да е причина бъде лишен от право да упражнява охранителна дейност на територията на 

Република България. 

 е/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30 дневно предизвестие при констатирана щета от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отнасяща се за броя на охранителите, покриващи един пост и получил 

неполагащи се средства от възложителя; 

 ж/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30 дневно предизвестие, при констатирано грубо 

нарушение на трудовото законодателство; 

 

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.23. Плащанията за охранявания обект се извършва от бюджета на възложителя. 

Чл.24. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилага  законодателството на Република 

България. 

Чл.25. Договора се изготви и подписа в два еднообразни екземпляри, от които един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

 

Приложение:1. Предложението на изпълнителя-оферта  

                      2. Нотариално заверено копие на Лиценз за извършване на частна охранителна 

дейност 

         3.Нотариално заверено разрешително на фирмата за огнестрелно оръжие за служебни 

цели. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  :              ( п. )                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: ( п.)  

ДИРЕКТОР       УПРАВИТЕЛ НА „МОБА” ЕООД 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ :                               

         Доц.д-р Атанас Шопов      Иван Димитров 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ( п. ) 

Ненка Куртакова                                                                                             


