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Д О Г О В О Р  
за осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, 

монтиран в ОЦ на ТУ – Варна, ул. „Студентска” № 1, както и 
прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова 

инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и 
регулираща арматура 

 
Днес. 01.06.2015 г., гр. Варна, между: 

МБАЛ “Света Марина” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. 
Варна, бул “Христо Смирненски” №1, тел. (052) 302 875/6 и факс: 
(052) 302 874, ЕИК: 103562052, представлявано от Марта Дракова - 
Директор ИД, упълномощено лице, наричано по-долу за краткост МБАЛ 
и 
Технически Университет- Варна, с адрес гр. Варна, ул. „Студентска” 
№ 2, ЕИК 000083626, представляван от Ректора- Проф. Д-р Инж. Овид 
Фархи, и Гл. счетоводител Хриска Михайлова, наричано за краткост по-
долу ТУ-ВАРНА, се сключи настоящия договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. МБАЛ възлага, а ТУ-ВАРНА приема да извърши за нуждите на 
МБАЛ, техническа поддръжка и обслужване, текущ и авариен ремонт, за 
осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, 
собственост на МБАЛ, стопанисван и управляван от ТУ-ВАРНА и 
монтиран в ОЦ на ТУ - Варна, ул. „Студентска” № 1, както и 
прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова 
инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и 
регулираща арматура, наричано по-долу за краткост СЪОРЪЖЕНИЕТО. 
Чл.2. Техническата поддръжка и обслужването, предмет на настоящия 
договор включват: 

1. непрекъсната готовност за работа на СЪОРЪЖЕНИЕТО, за 
времето на действие на настоящия договор, 

2. текущ ремонт на електрическите и механичните 
компонентите на СЪОРЪЖЕНИЕТО; 

3. периодично опресняване на инструкциите за експлоатация, 
4. регулярна проверка на състоянието и работата на 

СЪОРЪЖЕНИЕТО. 
5. да води дневник за извършените операции всеки ден; 
6. почистване на въздушните и водни филтри, както и 

евентуалната им подмяна, когато това е необходимо; 
7. да контролира работата на помпите; 
8. да следи показанията на контролните уреди; 
9. проверка на електро захранване и оперативни вериги; 
10. проверка на електронното управление; 
11. проверка на водни помпи; 
12. обща механична проверка; 
13. проверка своевременното задействане на 

газсигнализацията и нормалната работа на аварийната вентилация; 
14. проверка херметичността на уреда по газова и водна част; 
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15. проверка правилната настройка на работни и аварийни 
термостати (пресостати) на котела; 

16. проверка автоматичното управление на горелката и нейните 
защити; 

17. проверка чистотата на горивните филтри; 
18. проверка херметичността на инсталацията в ГРИТ. 
19. извършване и надлежно документиране на всички действия, 

необходими за правилното и безопасно функциониране на 
СЪОРЪЖЕНИЕТО, съгласно действащотото българско законодателство. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МБАЛ 

Чл.3. Да определи лице за контакт с ТУ-ВАРНА. 
Чл.4. Да изпълнява редовно задълженията си по Раздел IV от 
настоящия договор. 
Чл.5. Да подготвя и изпраща на ТУ-ВАРНА график за работа на 
СЪОРЪЖЕНИЕТО, (ежеседмично, ежемесечно, на тримесечие или 
ежегодно) 
Чл.6. Да извършва проверки и контролни измервания, както и да 
получава информация от ТУ-ВАРНА във връзка с работата на 
СЪОРЪЖЕНИЕТО, по своя преценка, без да нарушава технологията на 
работния процес. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУ-ВАРНА 

Чл.7. Да поеме СЪОРЪЖЕНИЕТО на обслужване и да поддържа 
доброто му техническо състояние, според изискванията на чл. 2. и 
действащото българско законодателство. 
Чл.8. ТУ-ВАРНА носи пълната отговорност за безопасната работа на 
СЪОРЪЖЕНИЕТО, като по отношение на тези от тях, които представляват 
СПО (съоръжения с повишена опасност) представлява МБАЛ пред 
органите за технически надзор. 
Чл.9. Да информира при необходимост МБАЛ до 2 работни дни 
предварително за времето на текущ ремонт. 
Чл.10. Да извършва всички услуги по предмета на договора 
добросъвестно, като осигури нормалното функциониране на 
СЪОРЪЖЕНИЕТО. 
Чл.11. Да уведоми своевременно МБАЛ или неговия оторизиран 
представител за всички проблеми, които биха възпрепятствали 
изпълнението на договора. 
Чл.12. Да влага качествени материали, отговарящи на нормативните 
изисквания и стандарти, както и да осигури доставка на резервни части 
и консумативи във възможно най-кратък срок. 
Чл.13. ТУ-ВАРНА се задължава да спазва изискванията към режима на 
готовност и работа на СЪОРЪЖЕНИЕТО, по график определен от МБАЛ. 
Чл.14. ТУ-ВАРНА има право да получи договореното възнаграждение в 
срок и размер, съгласно условията на настоящия договор. 
Чл.15. ТУ-ВАРНА се задължава един път годишно в рамките на 15 
календарни дни да направи пълна профилактика на СЪОРЪЖЕНИЕТО, 
без това да нарушава графика на топлоподаване към МБАЛ. 
Чл.16. В случай на авария на СЪОРЪЖЕНИЕТО, доколкото е технически 
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възможно, ТУ- ВАРНА се задължава, да осигури необходимото 
топлоподаване към МБАЛ със своите съоръжения и гориво, за което 
МБАЛ ще възстанови на ТУ-ВАРНА изразходеното гориво, на цена 
удостоверена със съответните документи (кантарни бележки, 
декларации за произход на горивото от доставчика, фактури и др.) 

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл.17. Стойността на изпълнението на договора за една година, 
възлиза на 168 000 (сто шестдесет и осем хиляди) лева, без ДДС. 
Чл.18. Заплащането на посочената в предходния член цена ще се 
извършва на 12 (дванадесет) равни месечни вноски от по 14 000 
(четиринадесет хиляди) лева без ДДС. 
Чл.19. Плащанията на месечните вноски по настоящия договор ще се 
извършват до пето число на всеки месец, след представяне на 
съответната данъчна фактура от ТУ-ВАРНА. 
Чл.20. Плащанията на месечните вноски по настоящия договор ще се 
извършват от МБАЛ по следната банкова сметка на ТУ-ВАРНА: 

“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, клон – Варна  
IBAN:ВG02IABG74793100482100, 
SWIFT/BIG код: IABGBGSF 

Чл.21. Стойността на изразходвания природен газ- промишлен газьол 
(нафта) за нормалното функциониране на СЪОРЪЖЕНИЕТО, 
обслужването на захранващи тръбопроводи и кондензни линии извън 
сградния фонд на ТУ-Варна, както и обслужване на ГРИТ, не е предмет 
на настоящия договор. 

V. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.22. Този договор влиза в сила с подписването му от страните и се 
сключва за срок от 1 (една) календарна година. 
Чл.23. Договорът може да бъде предсрочно прекратен от всяка една от 
страните с едномесечно писменно предизвестие. 

VI. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

Чл.24. ТУ-ВАРНА гарантира, че притежава всички необходими 
разрешения и лицензи и отговаря на всички условия, за да може да се 
грижи за експлоатацията и ремонта на СЪОРЪЖЕНИЕТО, според 
изискванията на действащото българско законодателство. 
Чл.25. Всички действия засягащи интересите на двете страни ще се 
извършват при едновременното присъствие на техни представители и ще 
се протоколират. Неизпълнението на това условие е основание за отказ 
за извършване на плащане, дължимо в резултат на гореопосочените 
действия. 
Чл.26. Посоченото в предходната точка правило няма да се прилага за 
действията, които ТУ- ВАРНА трябва да извърши в изпълнение на 
задълженията си по настоящия договор и за които не се налага МБАЛ да 
извършва плащане на суми извън описаните в чл. 17 и 18 по- горе. 

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл.27. Промени в клаузите на настоящият договор може да се 
извършват само по взаимно съгласие между страните, изразено в 
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писмена форма. 
Чл.28. За уреждане на допълнителни претенции и спорове, 
неупоменати в този договор, се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 
Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за 
всяка от страните. 
 

За „Технически Университет– Варна”: За МБАЛ „Света Марина” ЕАД: 
 
 
………………………………………………   ……………………………………………… 
Проф. Д-р Инж. Овид Фархи  Марта Дракова 
Ректор на             Директор „Икономически Дейности” 
„Технически Университет– Варна” МБАЛ ”Света Марина” ЕАД 
 
 
………………………………………………   ……………………………………………… 
Хриска Михайлова    Албена Докторова 
Главен счетоводител на   Главен счетоводител на  
„Технически Университет– Варна” МБАЛ ”Света Марина” ЕАД 
 


