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ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНИ СТОКИ 

Днес ………..,  

1. „…………………..” ………., със седалище и адрес на управление: 

…………………………………………….., вписано в Търговския регистър с ЕИК 

………………………………….., представлявано от ………………………………., 

Управител, наричано за кратност Възложител, от една страна, 

и 

2. “ПОЖАРНА ЗАЩИТА” ООД със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, 

ул. „Панаирска Ливада” № 14, представлявано от Янко Бойков Боев, Управител, 

наричано за краткост по-долу Изпълнител, от друга страна,  

сключиха настоящият договор за следното:  

Член 1: Предмет на договора: 

Доставка на противопожарно оборудване в съответствие с Офертата на Изпълнителя, 

Приложение № 1 към настоящия договор. 

Член 2: Цена: 

(1) Общата стойност на договора е ………………….  

(…………………………………………) лева, без включен ДДС, съгласно Оферта на 

Изпълнителя (Приложение № 1).  

(2) Плащанията се извършват в срок от 3 /три/ работни дни след подписване на настоящия 

договор и след предоставяне от Изпълнителя на оригинална данъчна фактура за 

дължимата сума. 

Член 3:  Начини на плащане: 

(1) Плащането се извършва авансово в лева по банков път по следната банкова сметка на 

Изпълнителя: 

Банка: ПроКредит Банк България АД 

BIC: PRCBBGSF 

IBAN: BG86PRCB92301042597914 

Член 4: Доставка: 

(1) Предаването и приемането на  стоките и услугите, предмет на договора, се 

документира с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни.   

(2) Стоките, предмет на договора, стават собственост на получателя след момента на 

подписване на приемо-предавателен протокол и заплащане на възнаграждението по 

Член 2.  

(3) Адрес за изпълнение на доставката е гр. София, 

………………………………………………. („Място/то на доставка/та“) 

Член 5:  Срок за изпълнение на договора: 

(1) Срокът за изпълнение е до  ……….. (………….) работни дни, след подписване на 

настоящия договор. 

Член 6: Права и задължения на страните 

(1) Изпълнителят се задължава: 

1. да изпълни предмета на договора качествено и в пълно съответствие с изискванията на 

действащата нормативна уредба и уговореното в настоящия договор; 
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2. да достави за негова сметка до Мястото на доставка стоките и услугите, предмет на 

настоящия договор; 

3. да отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти в 

процеса на изпълнението на договора;  

(2) Изпълнителят има право: 

1. да получи от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на предмета на 

настоящия договор; 

2. да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 

договор; 

(3) Възложителят се задължава: 

1. да заплати възнаграждението на Изпълнителя по реда и при условията съгласно 

настоящия договор;  

2. Да осигурява достъп на персонала на Изпълнителя до обектите и всички необходими 

условия за извършване на дейностите предмет на договора. 

(4) Възложителят има право: 

1. да получи стоките и услугите, предмет на настоящия договор, с качество и в срок, 

съответстващо на изискванията на Възложителя, действащата нормативна уредба и 

настоящия договор, без отклонение от договореното и без недостатъци; 

2. да изисква от Изпълнителя замяната на некачествената, непълна или дефектна 

доставка по реда и в сроковете определени в този договор. 

Член 7: Приемане 

(1) Приемането на стоките и услугите, предмет на настоящия договор се осъществява чрез 

Приемо-предавателен протокол, подписан между Възложителя и Изпълнителя от 

упълномощени лица. 

Член 8: Санкции: 

(1) В случай на неточно и забавено изпълнение на договора Изпълнителя дължи, 

неустойка в размерна 0.1% (нула цяло и едно десети процента) от общата сума на 

договора за всеки просрочен ден след договорения срок за изпълнение, но не повече от 

10%. 

(2) В случай на неточно и забавено плащане на договора Възложителя дължи, неустойка в 

размер на 0,1% (нула цяло и едно десети процента) от общата сума на договора за всеки 

просрочен ден след договорения срок за изпълнение, но не повече от 10%. 

Член 9:  Прекратяване на договора: 

(1) Настоящият договор се прекратява: 

1. по взаимно съгласие на двете страни. 

2. След 7-дневно писмено предизвестие до съответната страна.  

3. При изпълнение на предмета на договора съгласно Член 1 и заплащане от 

Възложителя на дължимата сума по Член 2. 

Член 10: Извънредни обстоятелства (force majeure): 

(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, поради 

извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след датата на уведомяване на 

Изпълнителя за възлагането на договора или датата на влизане в сила на договора, ако 

това стане по-рано.  

(2) С термина "извънредни обстоятелства" се обозначават природни бедствия, стачки, 

локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, 

престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, 
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бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения,  наводнения и 

отнасяне на почва, граждански безредици и други непредвидими и непредотвратими 

събития, които са извън контрола и волята на страните.  

Член 11: Уреждане на спорове: 

Всякакви спорове между страните по настоящия договор, които могат да се появят по 

време на изпълнението му и които не могат да се решат по друг начин (напр. 

споразумение), ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с 

българското националното законодателство. 

Член 12: Общи условия: 

Всякакви изменения към настоящия договор са валидни само, ако са направени в писмен 

вид и са подписани от надлежно оправомощени представители на двете страни. 

(1) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 

води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло. 

(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

задълженията и договорите и действащото българско законодателство. 

(3) Страните по настоящия договор се задължават да го изпълняват с грижата на добър 

търговец, при спазване на изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в 

съответствие с най-добрите практики в областта. 

(4) Страните се задължават да не разпространяват всички предоставени документи, 

информация или други материали, предоставени им във връзка с изпълнението на 

предмета на настоящия договор, за неопределен срок. 

 

Член 13: Лица, адреси и контакти за кореспонденция 

 

Контакти на Възложителя: 

Отговорник: ………….. 

Адрес: гр. …………………………, 

тел. ………………… 

Email: …………………. 

 

Контакти на Изпълнителя:   

Атанас Боев 

гр. София, ул.“21 Век” № 28 

тел. 0886 669 112 / 0889 979 112 

Email office@fireforce.bg  

 

Член 14: Приложения 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1 – Оферта на Изпълнителя 

 

Настоящият договор се изготви и подписа на български език в два оригинални 

екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

 

За Възложителя: 

 

_________________ 

За Изпълнителя: 

 

___________________ 

/……………../  /Янко Боев/ 
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