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Д О Г О В О Р 
№ 2749/19.05.2016 г. 

за изпълнение на обществена поръчка  
„Проверка и освидетелстване на спасителни плотове и спасителни средства” 

Днес, 19.05.2016 г. в гр. Варна между: 
Командване на ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, 

ул. “Преслав” № 16, ЕИК №1290101960088, представлявано от 
контраадмирал Митко Александров Петев – командир на Военноморските 
сили и полковник Драгомир Иванов Димитров – началник на сектор 
“Финанси” в Командването на ВМС, наричан по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  

и 
„ВИСТАМАР” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, 

област Бургас, община Бургас, кв. „Победа”, ул. „Чаталджа” №52, ЕИК 
812174422, представляван от Кристина Стаева-Василева, управител, ЕГН 
……………, наричан по-долу за краткост 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 проверка и освидетелстване на спасителни плотове и спасителни 
средства, на цени по типове и количества, както следва: 

1.1.1. За корабите във военно формирование 32140–Варна  
    Прогнозно 

количество 
ед.цена всичко 

1 Спасителен плот тип “SURVIVA 20” 1   
2 Спасителен плот тип “SURVIVA MKIII 20” 1   

3 Спасителен плот тип “SURVIVA 10” 2   
4 Спасителен плот тип “20+10 Evrivonil”  5   
5 Спасителен плот тип “12 Persone Evrivonil” 3   
6  Спасителен плот тип “20+10 Posti Pirelli” 1   

7 Спасителен плот тип “8+4 Arimar” 1   
8 сертификат за спасителен плот 14   
9 GI тест 13   

10 NAP тест 13   
11 FS тест 13   
12 Тест, зареждане и смяна на мембрана на 

стартова бутилка при GI тест 
13   

13 Хидростатичен разединител 14   

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 

Чл. 22б (3) от 
ЗОП 
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    Прогнозно 
количество 

ед.цена всичко 

14 Подмяна на аварийно оборудване с изтекъл 
срок 

    

  Фалшвеер (Hand Flare) 60   
  Парашутна ракета 40   
  Димка (димен сигнал) 8   
  Храна 500 мл 310   
  Вода питева 500 мл 930   
  Аптечка първа помощ Solas 14   
  Хапчета против морска болест (кут.60 бр.) 25   
  Лепила за гума 14   
  Батерия за осветление на плота външна 40   
  Батерия за осветление на плота вътрешна 27   
  Лента за уплътняване на контейнера 56   
  Лента укрепваща   70   
  Батерия R20 / R14 56   
15 Освидетелстване на сигнален радиомак EPIRB 

„Kannad Marine” и издаване на сертификат 
1   

16 Освидетелстване на сигнален предавател 
SART „Kannad Marine” 

2   

17 Освидетелстване на сигнален радиомак EPIRB  
и издаване на сертификат 

1   

18 Освидетелстване на сигнален предавател 
SART 

1   

19 Освидетелстване на светлинен буй за 
спасителен пояс 

4   

20 Освидетелстване на спасителна жилетка тип 
"Secumar 12-B/A" 

67   

21 Освидетелстване на спасителна жилетка тип 
"Aprilia (LT)" 

24   

22 Освидетелстване на спасителни жилетки - 
други 

60   

1.1.2. За корабите във военно формирование 32890–Бургас 
    Прогнозно 

количество 
ед.цена всичко 

1 Спасителен плот тип “SURVIVA 20” 27   
2 сертификат за спасителен плот 27   
3 GI тест 25   
4 NAP тест 39   
5 FS тест 39   
6 Тест, зареждане и смяна на мембрана на 

стартова бутилка при GI тест 
25   

Чл. 22б (3) от 
ЗОП 

Чл. 22б (3) от 
ЗОП 
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    Прогнозно 
количество 

ед.цена всичко 

7 Хидростатичен разединител 18   
8 Подмяна на аварийно оборудване с изтекъл 

срок 
    

  Фалшвеер (Hand Flare) 96   
  Парашутна ракета 72   
  Димка (димен сигнал) 46   
  Храна 500 мл 220   
  Вода питева 500 мл 590   
  Аптечка първа помощ Solas 26   
  Хапчета против морска болест (кут.60 бр.) 17   
  Лепила за гума 54   
  Батерия за осветление на плота външна 68   
  Батерия за осветление на плота вътрешна 26   
  Лента за уплътняване на контейнера 110   
  Лента укрепваща   135   
  Батерия R20 / R14 108   

9 Освидетелстване на сигнален радиомак 
EPIRB „Kannad Marine” и издаване на 
сертификат 

2   

10 Освидетелстване на сигнален предавател 
SART „Kannad Marine” 

8   

11 Освидетелстване на сигнален радиомак 
EPIRB  и издаване на сертификат 

1   

12 Освидетелстване на сигнален предавател 
SART 

4   

13 Освидетелстване на светлинен буй за 
спасителен пояс 

8   

14 Освидетелстване на спасителна жилетка 
тип "Secumar 12-B/A" 

397   

1.2. В случай на необходимост, подмяната на средства от 
комплектацията на спасителните средства ще се осъществява по цени, както 
следва: 
№ Номенклатура ед.цена 

1 Прожектор  
2 Котва с въже  
3 Гребла  
4 Въже със рим  
5 духало с маркуч  
6 Нож  
7 Гъба  
8 Отварачка  
9 Рибарски принадлежности  

10 Фенерче водоустойчиво  

Чл. 22б (3) от 
ЗОП 

Чл. 22б (3) 
от ЗОП 
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№ Номенклатура ед.цена 
11 Резервна електрическа крушка  
12 Сигнално огледало  
13 Сигнална свирка  
14 Индивидуални торбички  
15 Черпак  
16 Радар рефлектор  
17 Завивка  
18 Инструкция  
19 Идентификационен контейнер  
20 Стартова глава Thanner  
21 Стартова глава Leafield Marine   
22 Предпазителен клапан  
23 Лампа с батерия на спасителна риза  
24 Свирка за спасителна риза  
25 Подмяна на хидростатна пружина на сигнален радиомак 

EPIRB 
 

26 Подмяна на батерия на сигнален радиомак EPIRB  
27 Подмяна на батерия на сигнален предавател SART  
28 Сигнален радиомак EPIRB  
29 Сигнален предавател SART  
30 Светлинен буй за спасителен пояс  
31 Подмяна на димосветещ буй  
32 Спасителна жилетка  

1.3. Състав на услугата съгласно т. 2.1. на ТС ВМС.П.К.005.14: 
1.4. Изисквания към услугата: 

1.4.1. Заявяването и подаването на спасителните средства за 
освидетелстване да се осъществява текущо през целия период на договора по 
изделия в комплект за един кораб след изтичане на определения срок за 
ползване на съответните спасителни средства. 

1.4.2. Резервните части, консумативи и оборудване, необходими 
за освидетелстването на всяко изделие се осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Подмяната им се съгласува с командира на съответното военно 
формирование. 

1.4.3. Необходимите части, консумативи и оборудване за 
освидетелстването на спасителните плотове и спасителните средства 
осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се предоставят на представителя на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемащ качеството на услугата със сертификат за качество 
и произход.  

1.5. Допълнително възникнали дейности извън посочените в 
настоящия договор се извършват след писменно съгласие от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

1.6. Транспортирането на средствата за освидетелстване се 
осъществява с транспорт и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 22б (3) 
от ЗОП 
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2.1. Настоящият договор се подписва за срок от 24 (двадесет и 
четири) месеца от датата на подписването му.  

2.2. Срок на изпълнение на всяко освидетелстване – не повече от 15 
(петнадесет) работни дни от датата на получаване на спасителните средства; 

2.3. Място на освидетелстване – ремонтна база на изпълнителя; 
2.4. Място на приемане/предаване на спасителните средства – в.ф. 

32140–Варна или 32890–Бургас. 
3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
фактически разходи, цената на изпълнените дейности по т. 1, по цени, 
съгласно т. 1. Общата стойност на договора да не надхвърля сумата от 79 000 
лв. с ДДС. 

3.2. Вложените материалите, консумативи и резервни части, както и 
извършените периодичните тестове на отделните части от комплектацията на 
спасителните средства се заплащат допълнително, след представяне на 
двустранно подписан Констативен протокол и Протокол за вложени 
материали и резервни части, по цени съгласно Приложение 1. 

3.3. Плащането ще се извърши по банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД–клон Бургас, 
IBAN:BG61UNCR763010639 94567, BIC: UNCRBGSF, в срок до 35 (тридесет 
и пет) дни след представяне във финансова служба на в.ф. 34410–Варна, ул. 
Преслав №16 на следните документи. 

3.2.1. Надлежно оформена фактура; 
3.2.2. Приемо-предавателен протокол, Констативен протокол и 

Протокол за вложени материали и резервни части за изпълнение на 
проверката и освидетелстването на спасителните средства. 

3.3. Посочените в т. 2.7. документи се подписват от представител на 
военното формирование на което са заведени спасителните средства и 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговарящ за качеството на извършените 
дейности 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
4.1. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за необходимостта от проверка и 

освидетелстване на спасителни средства на които им изтича срока на 
ползване не по-късно от 5 (пет) дни преди подаването им, с писмена заявка 
изпратена от командира на съответното военно формирование.  

4.2. Да осигури достъпа на представителя и МПС на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от утвърден от командира на ВМС списък за 
получаване/предаване на спасителните средства; 

4.3. Да предаде с предавателен протокол заявените спасителни 
средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за транспортиране и освидетелстване в 
ремонтната база. 

4.4. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освидетелстваните спасителни 
средства с двустранно подписан приемо-предавателен протокол с описани и 
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остойностени ремонтни дейности, Констативен протокол и Протокол за 
вложени материали и резервни части.  

4.5. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочената в представената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура в срока по т. 3.3. на настоящия договор. 

4.6. Да контролира по всяко време изпълнението на договора без да 
пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
5.1. Да извърши качествено и в срока по т. 2.2 на настоящия договор 

посочените в т. 1 дейности в съответствие с правилата и изискванията на ISO 
11602-2:2000 за обслужване на спасителна екипировка. 

5.2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените спасителни средства 
след предварително уведомяване от страна на командира на съответното 
военно формирование.   

5.3. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освидетелстваните спасителни 
средства с двустранно подписан приемо-предавателен протокол с описани и 
остойностени ремонтни дейности, Констативен протокол и Протокол за 
вложени материали и резервни части. 

5.4. Да издаде Сертификат за освидетелстваните спасителни 
средства. 

5.5. Да осигури охраната и опазването на предоставените средства 
до приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5.6. Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение 
при посочените по-горе условия и срок. 

6. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършената 

проверка и освидетелствана на спасителните средства, както и на вложените 
части, консумативи и оборудване за срок не по-малък от 12 месеца от датата 
на подписване на приемо-предавателния притокол.  

6.2. При възникване на неизправности по освидетелстваните 
спасителни средства по т. 1 в рамките на гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка възникналите 
неизправности във възможно най-кратък срок след уведомяване от командира 
на съответното военно формирование. 

7. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ 
7.1. При изпълнение на договора страните се договориха да се 

спазват следните мерки за сигурност: 
7.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпраща свои представители 

фигуриращи в утвърден от командира на ВМС „Списък на лицата на 
„Вистамар” ООД, които ще посещават в.ф. 32140-Варна и в.ф. 32890-Бургас 
за извършване на дейности свързани с изпълнение на настоящия договор”; 

7.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава писменно да информира 
командира на съответното военно формирование не по-късно от 24 часа 
преди посещението, като посочи имената на служителите на фирмата и 
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марката и регистрационния номер на автомобилната техника по марка. 
7.1.3. Командирът на съответното военно формирование 

осигуряват пропускането и съпровождането на представителите на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на посещението във формированието за 
изпълнение на дейности по настоящия договор.  

7.1.4. Командирът на в.ф. 32140–Варна осигурява пропускането 
на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през района на корабостроителния 
завод (за в.ф. 32140–Варна).  

7.1.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва пропускателния 
режим и режима на движение в районите на съответните воднни 
формирование 

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 (форс мажор), например природни бедствия, война, 
военно или друго извънредно положение.  

8.2. В случай на настъпване на обстоятелства по т. 8.1, страната по 
договора, която е ощетена, е длъжна да съобщи писмено, в срок до 3 /три/ 
дни от настъпване на форсмажорните обстоятелства, на другата страна, като 
изпрати необходимите доказателства. 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
9.1. При изтичане на срока по т. 2.1. 
9.2. При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява дейностите 

по договора в резултат на независещи от него форс-мажорни обстоятелства 
по реда на раздел 8 на настоящия договор и писмена аргументация до 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  с подписване на двустранен протокол в 2 еднакви 
екземпляра, по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

9.3. При прекратяване юридическото съществуване на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

9.4. Незабавно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление отправено до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, 
което е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим. В този случай на прекратяване на договора не се дължат 
неустойки, не се заплащат извършените работи, а получените плащания 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. 

10. НЕУСТОЙКИ 
10.1. При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

резултат на което е нарушен срока по т. 2.2, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава, в размер на 0,1% (нула цяло и един 
процента) от цената на освидетелстването на получените спасителни средства 
за всеки просрочен ден. 

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

11.1. Възникналите спорове по приложението и тълкуването на 
настоящия договор подлежат на уреждане чрез пряко договаряне между 
страните. В случай, че не се постигне съгласие помежду им, спорът ще бъде 
отнасян към компетентния граждански съд. 

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

11.3. Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля 
отговорността за изпълнението на договорните задължения на трети лица и 
фирми, които не са страна по настоящия договор. 

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

Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра със статут 
на оригинали, по един за всяка от страните. 

 
ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр.Варна, 9000 гр. Бургас, 8000, кв. „Победа” 
ул. "Преслав" 16 ул. „Чаталджа” №52,  
тел. 052/552 622, 052/552 635 тел: 056/843 675; 056/843 676 
 052/552 479 
факс. 052/603 259 факс: 056/843 678 
e-mail: e.iliev@armf.bg e-mail:office@vistamarltd.com 

КОМАНДИР НА 
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

УПРАВИТЕЛ НА 
„ВИСТАМАР” ООД 

 
 
 
 

 

КОНТРААДМИРАЛ  
МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТЕВ КРИСТИНА СТАЕВА-ВАСИЛЕВА 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ПОЛКОВНИК ДРАГОМИР ДИМИТРОВ 

СЪГЛАСУВАНО: 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ  РАДКА СЛАВОВА 
 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 

Чл. 2 (1) от ЗЗЛД 


