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Д О Г О В О Р 

№ 3154/09.06.2016 г. 

за „Доставка на климатици” 

Днес, 09.06.2016 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 
„Климамаркет Ефендулов” ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. 
Варна 9000, ул. „Славянска” №11, ет. 1, ЕИК № 103922568, представляван от 
Милен Димитров Ефендулов - 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 доставка и монтаж на 
климатици, както следва: 

       1.1.1. климатик-канален, инверторен, сплит; модел SAMSUNG 
AC140HBMDKH/AC140HCADNH; капацитет 60000 BTU – 3 бр.; 

       1.1.2. климатик-инверторен, сплит, стенен; модел КОВЕ KMG-13V3A-
H; капацитет 12000 BTU – 1 бр. 

            
  2.СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1 Срок за извършване на доставката и монтажа на климатиците – до 45 
(четиридесет и пет) календарни дни от подписването на договора. 
 2.2 Място на изпълнение: 
             2.2.1. климатиците по т.1.1.1. – в.ф. 32890 гр. Бургас; 
             2.2.2. климатика по т.1.1.2. – в.ф. 32300 – Папия. 
  

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 3.1. Единичните цени за всеки климатик са: 
     3.1.1 климатика по т. 1.1.1 – 4623,60 лв. (четири хиляди шестстотни 
двадесет и три лв. 60 ст.) с ДДС; 
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     3.1.2. климатика по т.1.1.2. – 828,00 лв. (осемстотин двадесет и осем лв.) 
с ДДС.  
 3.2. Общата стойност на договора е 14698,80 лв. (четиринадесет хиляди и 
шестстотин деветдесет и осем лв. 80 ст.) с ДДС. 
 3.3. Всички материали, необходими за извършване на монтажа до 5 (пет) 
метра тръбен път са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 3.4. При монтаж над 5 метра тръбен път, обстоятелството се отбелязва в 
двустранно подписан приемо-предавателнен протокол, допълнително се 
заплащат 30,00 лв. (тридесет) за климатиците по т.1.1.1 и 15,00 лв. (петнадесет) 
за климатика по т.1.1.2. с ДДС на линеен метър.  
 3.4. Плащането ще се извърши до 30 дни (тридесет дни) по банков път  по 
сметка в банка ПроКредит банк България, след представянето на: 
     3.4.1. Надлежно оформена фактура на името на военно формирование: 
  3.4.1.1. в.ф. 32890 гр. Бургас, БУЛСТАТ 1290101960020 – за 
климатиците по т. 1.1.1.; 
  3.4.1.2. в.ф. 32300 гр. Варна, БУЛСТАТ 1290101960104 – за 
климатика по т. 1.1.2. 
  3.4.2. Приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата, 
подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представителите на военните формирования, 
където е извършен монтажа. 
 

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

4.1.1. да изпълни доставката и монтажа на климатиците в 
договорения срок, тип на климатика и качество.  

4.1.2. да предаде на военното формирование краен получател 
климатика/ците  в състояние, годно за използването му/им по предназначение; 

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: 
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5.1.1. да осигури достъп до помещенията и подходящи условия за 
работа при изпълнение на монтажа на климатиците; 

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

5.1.3. да осигури свои представители за подписване на приемо-
предавателния протокол. 
 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 монтажа, като гаранционния 
период на климатиците е 36 (тридесет и шест) 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 
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. 
 7.2. Командирът на в.ф. 32300 – Папия ще определи длъжностно лице 
което непрекъснато ще съпровожда  служителите на Изпълнителя и ще 
предприеме следните мерки за сигурност: 
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      7.2.1. намиращото се в помещението оборудване да бъде изключено и 
напълно покрито с непрозрачна покривка, възпрепятстваща визуалното 
наблюдение; 
     7.2.2. всички документи и материали, съдържащи класифицирана 
информация, намиращи се в помещението, да бъдат прибрани и заключени в 
металните каси; 
     7.2.3. личния състав на формированието няма да провежда разговори, 
предмет на които е класифицирана информация в присъствието на служители на 
Изпълнителя; 
     7.2.4. представителите на Изпълнителя няма да бъдат допускани до 
други помещения във военното формирование и ще се движат по маршрут, 
изключващ посещението в други зони за сигурност. 
  

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 дейности 
за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от стойността на 
договора. 

10.2. Плащането на неустойката не освобождава страната от реално 
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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) от 
стойността на договора. 

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. 

 
 

 



6/6 

ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ: 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр. Варна 9000 гр. Варна 9000                                                    
тел. 052/552622, 052/552 635   тел. 0888/601 426     
факс 052/603 259                                           факс 052/601 426                                           
  
 
КОМАНДИР НА ВМС                       УПРАВИТЕЛ 
                                                                           

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

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
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чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 

чл.2 (1) от ЗЗЛД 
 


