
Договор №____  
 

Днес, …………………. в град София, между: 
 

1. ………………………..............................................................................
........................................................................................................................................., 
наричан по-нататък в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

2. “ГИБКО-9”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, жк. “Манастирски ливади”, бл. 26, с ЕИК 175220011, ИН по ДДС 
BG175220011,  IBAN № BG09 UNCR 9660 1045945504, BIC код UNCRBGSF, 
представлявано от Божидар Иванов, в качеството му на Управител, наричан по-
нататък в договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 
се сключи настоящия договор при следните условия: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
извършва абонаментно обслужване на пожарогасители в обект 
................................................................................................................. 

1.2. Периодичната проверка включва пълния обем дейности 
регламентирани в чл. 21, ал.2 и 3 от Наредба 8121з-
647/01.10.2014г. 

 
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява контрол и да води 

месечен дневник за пожарогасителите, когато броят име е повече 
от пет – Приложение №4, към чл. 13, ал.1 от Наредба 8121з-
647/01.10.2014г. 

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да разположи пожарогасителите в 
обекта си, съгласно чл.23, ал.2 от Наредба 8121з-647/01.10.2014г. 

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да обозначи местата на 
пожарогасителите съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредба 8121з-
647/01.10.2014г.. 

2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да събере и да подготви за предаване 
пожарогасителите в предварително уговорен ден, в рамките на 
месеца, в който изтича заверката. 

2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп на извозващия 
автомобил до обекта си. 

 
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи за изтичането на 

заверката/годността на пожарогасителите и да уведоми 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. 

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира извозването за своя сметка на 
пожарогасителите до сервиза и обратно до обекта. 

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя сервизна бележка за взетите 
пожарогасители. 



3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на обекта оборотни 
пожарогасители, максимум 10% от взетото количество и 
минимум 1/един/ брой. 

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка, техническо обслужване и 
заверка на пожарогасителите. 

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва (при необходимост или планово) 
презареждане, хидростатично изпитване, ремонт и подмяна на 
резервни части,  в комбинация и поотделно, според състоянието и 
нуждите на пожарогасителите. 

3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 
необходими и изискващи се документи за извършеното. 

 
4.  ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
 
4.1. Цената на абонаментното обслужване по настоящия договор е 20 

/двадесет/ лева годишно и включва изпълнението на т.3.1, т.3.2, 
т.3.3 и т. 3.4 

4.2. Проверка, техническо обслужване и заверка на пожарогасител по 
т.3.5  е 7.50лв/бр. 

4.3. Ако се налага да бъдат извършени, всички допълнителни 
дейности изброени в т.3.6. се заплащат по утвърден в момента на 
изпълнението ценоразпис. 

4.4. Всички цени са в ЛВ без ДДС. 
 

5. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Всички използвани/употребени пожарогасители, чиято годност не 
е изтекла или не изтича в същия месец, се транспортират от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за преждевременен сервиз. 

5.2. Всички пожарогасители, пропуснати да бъдат предадени за 
обслужване при годишното посещение, се транспортират до 
сервиза и обратно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5.3. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му,  
валиден е за срок от една година като се подновява автоматично 
при извършване на годишната заверка на пожарогасителите. 

5.4. Договорът може да бъде прекратен по искане на някоя от 
страните, с едномесечно предизвестие до другата страна. 

5.5. Връзката с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се осъществява на 
тел................................, e-mail................................................................ 

 
Настоящия договор се състави в 2/два/ еднообразни екземпляра, 

по един за всяка от страните.  
 
 
 
 

Изпълнител:................           Възложител:................ 


	Днес, …………………. в град София, между:

