
 

 

 

Днес, …………….. 2018 год. в гр. Бургас между: 

…………...........…, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията ЕИК ……………….., 

със седалище в ….........…………. и адрес на управление………………………., представлявано от 

………………………………… – управител, телефони за контакт: ..........................,  Техническо лице за 

контакт: .............................................................................,  

Банкови сметки: .................................................................................................................. 

наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна и  

 

 „ТОРКРЕТ ЕКСПЕРТ“ ЕООД, ЕИК 204749255, със седалище и адрес на управление – гр.София 

ул,Александър Стамболийски 205, представлявано от Бойко Георгиев Дражев в качеството му на 

управител, телефони за контакт 0878 333 888 

Техническо лице за контакт: ..........................................................................................................................., 

Банкови сметки: ................................................................................................................................................, 

наричан по - долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

се сключи настоящият договор при посочените по-долу предмет и условия: 

, се сключи настоящия договор  

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

            Чл.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва срещу заплащане услугата 

„Чиста вода” в басейни към комплекс Емералд  намиращ се  в гр.Равда срещу възнаграждение при 

условията на настоящия договор. Услугата включва:                  

1.1.Перидичен анализ на химическите показатели на водата 

1.2.Своевременна доставка на химикали 

1.3.Периодичен оглед на техническите съоръжения 

1.4.Периодично почистване на басейна(  до 3 пъти семично в тъмната част на 

денонощието) 

- Стени; 

- Дъно; 

- Кошници на скимери. 

1.5.Третиране на водата в басейна 

 1.6.Периодични посещения с цел проверка показателите на водата 

1.7.Изготвяне на индивидуална програма за третиране на басейна с химикали 

1.8.Безплатен монтаж и демонтаж на аварирали части,закупени от фирмата 

1.9.24 часов телефон за проблеми и консултации 

1.10.Безплатно шоково третиране с кислород при проява на резистентност към 

използваните препарати ( края на м.Юли или м.Август) 

 

          Чл. 2 (1) Поддръжката по чл. 1 се изпълнява само след извършване на предварителна 

диагностика на басейна от представители на Изпълнителя и констатирана липса на възпрепятстващи 

изпълнението на договора обстоятелства. Ако при диагностиката се установят недостатъци, те се 

посочват в протокола за диагностика и се отстраняват своевременно. Цената за отстраняване на 

недостатъците се заплаща веднага.  

       

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 Чл. 3 Изпълнителят се задължава в рамките на договорения срок да поддържа по химически път 

чистотата на водата в басейните съобразно изискванията на  държавните контролни органи при 

нормално функциониране на съоръженията.  

 Чл. 4 (1)  В случай, че възникне повреда и/или има отклонение от условията на нормално 

функциониране на съоръженията в басейна, Възложителят е длъжен да съдейства за своевременното 

им отстраняване, така че да не се наруши работата на басейна за повече от 24-часа.  

 (2) В случай, че възникне отклонение в качеството на водата по вина на Изпълнителя, вследствие 

на неритмично третиране и това попречи на нормалното функциониране на съоръжението за повече 

от 24 часа, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 1,5 % от дължимата месечна 

вноска за всеки ден, в който съоръжението е негодно за ползване. 

      (3) При отказ на  Възложителя да съдейства за отстраняването на повредата, Изпълнителят не 

носи отговорност за влошаване качествата на водата и за преразхода на използваните препарати за 

дезинфекция. В последния случай Изпълнителят си запазва правото за преизчисление на уточнената 

сума по този договор. 



 
       (4) Възложителя се задължава да не използва препарати за третиране на водата в басейна без 

знанието на Изпълнителя. 

       (5) В случай, че Възложителя използва препарати за третиране на водата в басейна без знанието 

на Изпълнителя и това доведе до влошаване показателите на водата в басейна Изпълнителя не носи 

отговорност. 

 Чл. 5 Изпълнителят се задължава при поддръжката да използва само разрешени за ползване в 

страната препарати. 

 Чл. 6    (1) Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя телефон за 24 – часова 

връзка в случай на проблем или авария.  

(2) В случай на механична или друга авария, която води до влошаване качествата на водата в 

басейните Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя незабавно след узнаването. До 

отстраняването на повредата. Изпълнителят не носи отговорност за чистотата на водата в басейните.   

 Чл. 7 Възложителят се задължава да не влага в басейните химикали без знанието на 

Изпълнителя.   

 Чл. 8 Възложителят се задължава да осигури необходимите условия за провеждане 

мероприятията на Изпълнителя, свързани с чистотата на басейна, като достъп до съоръжениятя, ток, 

осветление, предоставяне на проби от водата при поискване и др.  

 Чл. 9 Изпълнителят има право на свободен достъп до басейна в удобно за него време за 

извършване на оглед и третиране.   

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 Чл. 10 (1) Цената на договора възлиза на 9500 лева u без  включен ДДС на месец. 

 (2) Извън цената на настоящия договор се заплащат и монтажът/демонтажът на помпите и 

шестпътните вентили при пускането и зазимяването на съоръжението, както и необходимите 

препарати при зазимяването. 

(3) За дата на извършено плащане се счита датата на ефективно постъпване на сумата по сметката 

на Изпълнителя или датата, на която сумата е платена в брой. 

(4) Плащането се извършва във валута или в лева по курс “продава” на EURO на банката на 

Изпълнителя в деня на ефективно постъпване на плащането по банковата сметка на Изпълнителя или в 

деня на плащане в брой. Евентуални курсови разлики, възникнали след нареждането на плащането от 

Възложителя, до постъпването му по сметка на Изпълнителя, са за сметка на Възложителя и се 

заплащат от него при първо поискване. 

(5)  При необходимост от ремонт или подмяна на дефектирали консумативи, за които гаранционният 

срок е изтекъл, подменените консумативи се заплащат допълнително, извън цената на настоящия 

договор. 

(6) Извън месечната абонаментна такса се заплаща и положеният от страна на Изпълнителя труд, по 

отстраняването на възникнали повреди и/ или подмяна на дефектирали консумативи, в следствие на 

некомпетентна техническа намеса на представители на Възложителя, на външни лица или други 

сервизни организации. 

 Чл.  11  Цената по предходния член се плаща до 5-то число на текущия период по банков път 

или в брой. 

 Чл.12 При забава в сроковете на плащане, уговорени в настоящия договор, Възложителят дължи 

неустойка в размер на 1,5 % от стойността на просрочената сума за всеки ден закъснение. 

IV. СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 Чл. 13 Настоящият договор се сключва за срок от ................................ месеца.Влиза в сила от 

................ 

 Чл. 14 Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на договора; 

2. при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

3. при настъпила обективна невъзможност за изпълнение за някоя от страните; 

4. от Изпълнителя при забава на дължимите плащания по настоящия договор с повече от 30 дни след 

отправено писмено  уведомление.  

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 15 За неуредените въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на 

действуващото българско законодателство. 

 

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра – по един за всяка страна. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ................................        ИЗПЪЛНИТЕЛ: ......................................... 

                                                                                                      (  „ТОРКРЕТ ЕКСПЕРТ“ ЕООД ) 


