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Д О Г О В О Р 

№ 2532/10.05.2016 г. 

за „Ремонт на електрически портален кран на в.ф. 24830 гр. Бургас” 

Днес, 10.05.2016 г. в гр.Варна между: 
КОМАНДВАНЕТО НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ (ВМС), с адрес: гр. 
Варна, ул. “Преслав” № 16, ЕИК № 129010196, представлявано от 
контраадмирал Митко Александров Петев – командир на ВМС и полковник 
Драгомир Димитров – началник сектор „Финанси” в Командването на 
Военноморските сили, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една 
страна,     
    и 
„КРЗ Порт Бургас” АД , със седалище и адрес на управление  гр. Бургас, ПК 
8000,ул. Индустриална” №3, п.к. 175, ЕИК № 102003925, представляван от Янчо 
Петров Даскалов - управител, наричан по-долу за кратност „ИЗПЪЛНИТЕЛ” 
от друга страна, се сключи настоящия договор. 
 Страните се споразумяха за следното: 

                   1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
     1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

срещу възнаграждение при условията на този договор „Ремонт на електрически 
портален кран на в.ф. 24830 гр. Бургас, както следва: 

       1.1.1. Демонтаж на лагерно тяло на крана, включващ: 
     1.1.1.1. демонтаж на механизма за въртене (двигател, редуктор, 

вал, лагерна чаша); 
     1.1.1.2. подмяна на лагери при необходимост (2 бр.); 
     1.1.1.3. ремонт на лагерна чаша; 
                  1.1.1.4. монтаж и регулировка. 
       1.1.2. Почистване, грундиране и боядисване на елементи от крана, 

недостъпни за експлоатиращия личен състав – стрела, хобот, кобилица и колона 
горна, с обща площ 220 кв.м. 

       1.1.3. Гресиране на всички въртящи точки по недостъпните за личния 
състав места. 
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  1.2. При необходимост от извършване на допълнителни ремонтни 
дейности се изготвя констативен протокол и оферта за извършването им. 
Ремонтните дейности се извършват след утвърждаване на констативния 
протокол от Възложителя. 

  
      2.СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1 Срок за извършване на ремонтните дейности, съгласно т. 1.1 – 10 дни 
от началото на ремонта. 
 2.2 Място на изпълнение – в.ф. 24830 гр. Бургас. 

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 3.1. Общата стойност на договора е 13358,80 лв. с ДДС (тринадесет хиляди 
триста петдесет и осем лв. 80 ст.). 
          3.2. Единичните цени за всяка ремонтна дейност са както следва: 
    3.2.1. по точка 1.1.1. за труд 6028,80 лв. с ДДС (шест хиляди двадесет и 
осем лв. 80 ст.), цена на лагери 1360,00 лв. с ДДС (хиляда триста и шестдесет 
лв.) и консумативи (електроди, пропан-бутан, кислород, ламарина) 600,00 лв. с 
ДДС (шестстотин лв.). 
   3.2.2. по точка 1.1.2. за труд 3000 лв. с ДДС (три хиляди лв.), материали 
(ръждопреобразувател, грунд, боя) 1250,00 лв. с ДДС (хиляда двеста и петдесет 
лв.) 
   3.2.3. по точка 1.1.3. за труд 980,00 лв. с ДДС (деветстотин и осемдесет 
лв.), грес (П-2) – 140 лв. с ДДС. 
 3.3. Всички резервни части и материали, необходими за извършване на 
ремонт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 3.4. Плащането ще се извърши до 30 дни (тридесет дни) по банков път  по 
сметка в банка „Алианц банк България” АД от финансова служба на в.ф. 24830 
Бургас. 
 3.4.1. Надлежно оформена фактура на името на в.ф. 24830 Бургас, 
БУЛСТАТ 1290101960052; 
 3.4.2. Приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата, подписан 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на в.ф. 24830 Бургас. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

4.1.1. да изпълни услугата в договорения срок, обем и качество; 
4.1.2. да предаде на военното формирование краен получател 

портовия кран в състояние, годно за използването му по предназначение; 
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4.1.3. да осигурява физически и информационен достъп на 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на контрол на качеството. 
 4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

4.2.1. да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение 
при посочените по-горе условия и срок; 

4.2.2. да иска и получава съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
необходимо за изпълнение на задълженията му по договора. 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

5.1.1. да осигури достъп до портовия кран и подходящи условия за 
работа при изпълнение на услугата; 

5.1.2. да изплати уговореното в този договор възнаграждение в срока 
по т. 3.3; 

5.1.3. да осигури свои представители за приемане на ремонта. 
 5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира по всяко време 
изпълнението на работата по договора, без да пречи на изпълнителната дейност на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
   

6. КАЧЕСТВО НА РЕМОНТА И ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД 
 6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на ремонта, като гаранционния 
период е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо-
предавателния протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6.2. При констатиране на недостатъци в рамките на гаранционния срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен до десет работни дни да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за установяване на причините за недостатъците. 

6.3. Анализът на причините се извършва от комисия с участието на 
представители на двете страни. 

6.4. Резултатите от анализа се отразяват в Акт за рекламация, който се 
подписва от представители на двете страни.  

6.5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител, Актът за 
рекламация се подписва без негово участие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да 
го оспорва в последствие. 

6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от тридесет дни от получаване 
на рекламациония акт да отстрани констатираните недостатъци за своя сметка. 

6.7. Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители на 
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двете страни на Акт за възстановяване. 
 6.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качеството на ремонта 
по време на гаранционния период. 

7. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ: 
          7.1.   Допускането на служители на Изпълнителя в района на военните 
формирования за извършването на ремонтните дейности да се извършва в 
съответствие с т. 12 от заповед № ОХ-968/29.12.2011 г. на министъра на 
отбраната. 

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРС МАЖОР) 
8.1. Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност за 

частично или пълно неизпълнение на договора, ако това се дължи на 
непреодолима сила.. 

8.2. Непреодолима сила е непредвидено и непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, възникнало след сключването на договора.  

8.3. В случай на настъпване на обстоятелства по т. 8.2, страната по 
договора, която е ощетена, е длъжна да съобщи писмено, в срок до 3 /три/ дни от 
настъпване на събитието, на другата страна, като представя удостоверение от 
компетентен държавен или общински орган за наличието на такава. 
 8.4. При не уведомяване, страната не може да се позовава на непреодолима 
сила. 
 8.5. При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е 
била в забава, не може да се позовава на форс-мажорните обстоятелства. 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
9.1. Договора може да бъде прекратен едностранно от изправната страна 

при неизпълнение на задълженията. 
9.2. Договора може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните, 

изразено писмено и подписано от тях. 
10. НЕУСТОЙКИ 

10.1. При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат на 
което е нарушен срока по т. 2., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
0.1 % (нула цяло и един процент) от стойността на договорираните ремонтни 
дейности за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента). 

10.2. Плащането на неустойката не освобождава страната от реално 
изпълнение на задълженията по договора. 

10.3. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по 
договора, той дължи неустойка в размер на 0.1 % (нула цяло и един процент) на 
ден върху не издължената сума, но не повече от 5 % (пет процента). 
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10.4. При частично или пълно неизпълнение на договора, изправната 
страна има право едностранно да прекрати договора, да търси обезщетение за 
нанесени вреди и да претендира за неустойка в размер на 5 % от стойността на 
договора. 
 

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
11.1. Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра със статут на 
оригинали, по един за всяка от страните. 
11.2. Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля 

изпълнението на своите договорни задължения или да делегира права по тях на 
трети лица и дружества, които не са страна по настоящия договор. 

11.3. Приложенията към договора са неразделна част от него и позоваването 
на договора включва и позоваване на тях. 

11.4. В случай на противоречие или несъответствие между клауза на 
договора и приложение към него, клаузите на договора имат предимство пред 
текста на приложението. 

11.5. Възникналите спорове по приложението и тълкуването на настоящия 
договор подлежат на уреждане чрез пряко договаряне между страните, а в 
случай на несъгласие, спорът ще бъде отнасян към компетентния граждански 
съд. 

11.6. Всички допълнения и изменения на настоящия договор имат стойност, 
само ако са писмени, подписани и подпечатани и от двете страни. 

11.7. За неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

11.8. Кореспонденцията между страните (документи, известия, откази и 
други съобщения) във връзка с изпълнението на този ДОГОВОР се извършва в 
писмена форма на следните адреси. 
 

Приложение: 
1. Списък на лицата които ще изпълняват договора. 
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ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ: 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр. Варна 9000            гр. Бургас                                      
тел. 052/552622, 052/552 635    тел. 056/849006 
факс 052/603 259                                                    факс 056/842  
 
КОМАНДИР НА ВМС                                       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                                           

 
КОНТРААДМИРАЛ                         
МИТКО ПЕТЕВ                                                   ЯНЧО ДАСКАЛОВ 
 
 
 
НАЧАЛНИК СЕКТОР „ФИНАНСИ” 
ПОЛКОВНИК                                           ДРАГОМИР ДИМИТРОВ 
 
 
 
СЪГЛАСУВАНО: 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КАНЦЕЛАРИЯТА  
НА КОМАНДИРА НА ВМС 
Ц. СЛ.                                               РАДКА СЛАВОВА  
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