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ДОГОВОР 

                                                                № …-…./.............г. 
 

Днес, ..………… г. в гр. София между:...…...........……….............................................., 
наричано за краткост по този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 
 "КЕЙ ДИФУЖЪН” ООД, със седалище гр. София, ж.к. „Младост” 3, бл. 364, вх. 6,      
ап. 84, ЕИК 130435251 и ИН по ДДС BG130435251,  представлявано от Паулина 
Първанова  - Управител, наричано за краткост по този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 
страна се сключи настоящият договор за следното: 
1. Предмет на договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва:........................... 
.................................................................................................................................................... 
на ............................................................................................ посочено в Част 6 на 
ADR/RID/ADN и «Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието 
на транспортируемо оборудване под налягане»  (НСИОСТОН, ДВ. бр. 78 от 7 
Октомври 2011 г.), ползвано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
2. Задължения на изпълнителя 
2.1. Да провежда дейностите по контрол, проверка и/или оценяване на съответствието 
в обема и периодичността посочени в ADR/RID/ADN, „Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под 
налягане”  (НСИОСТОН, ДВ. бр. 78 от 7 Октомври 2011 г.) и приложимите стандарти за 
контролирания обект, катo се съобразява с работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
2.2. Да следи за комплектността на техническото досие на всеки контролиран и/или 
оценяван обект, предмет на договора и изисква тяхното окомплектоване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с изискванията на нормативните документи. 
2.3. Да изготви необходимите документи (доклад, обобщен доклад и сертификат) за 
видовете извършени дейности по контрол, проверка и/или оценяване на 
съответствието на контролирания обект. 
2.4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатираните нередности при извършваните 
проверки, контрол и/или оценяване на съответствието, съставяйки необходимите 
документи. 
2.5. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимостта да бъде издадена Заповед за 
спиране от експлоатация на контролирания и/или оценявания обект, чиито технически 
неизправности не позволяват безопаснатата му експлоатация. 
 2.6. Да пази събраната информация по време на контрола и/или оценяването на 
съответствието за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролираните обекти като вътрешнофирмена и 
я разглежда, като конфиденциална.  
 2.7. Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнява задълженията си относно опазване на 
професионалната тайна и поверителността на получените по време на контрола и/или 
оценяването на съответствието резултати в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: 
2.7.1. Вид и технически характеристики на контролираните/оценяваните обекти. 
2.7.2. Състояние на съоръженията, вид и обем на извършените контроли и проверки, 
както и на резултатите от тях. 
2.7.3. Сведения, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита за фирмена тайна. 
2.8. При необходимост да направи обществено достъпна информация за клиента 
(възложителя) го прави в обем не по-голям от публикувания в търговския регистър. 
Чрез сертификата от контрол и/или оценка на съответствието наименованието и 
адреса на клиента (възложителя) е обществено достъпна. 
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2.9. Да предостави „Процедура за разглеждане на жалби” ПК 7.5-1 и „Процедура за 
разглеждане на възражения” ПК 7.5-2, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (клиента) или 
заинтересована страна. 
2.10. Когато органа за оценяване на съответствието и контрол е задължен по закон или 
му е възложено съгласно ангажименти по договор да оповести конфиденциална 
информация за клиента (възложителя), той уведомява клиента (възложителя) чрез 
писмено уведомление. 
 
3. Задължения на възложителя 
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага писмено или с настоящия Договор всички дейности по 
осъществяване на контрол, проверка и/или оценяване на съответствието на 
контролираните обекти предмет на договора, в съответствие с изискванията на 
ADR/RID/ADN, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
транспортируемо оборудване под налягане  (НСИОСТОН, ДВ. бр. 78 от 7 Октомври 
2011г.) и приложимите стандарти за контролирания обект. 
3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички обекти на контрол, проверка 
и/или оценяване на съответствието от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, като 
условията по тяхното приемо-предаване са записани в Приложение № 1 от настоящия 
договор. 
3.3. За всяко съоръжение подлежащо на контрол, проверка и/или оценяване на 
съответствието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническо досие, в 
съответствие с изискванията на ADR/RID/ADN, «Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под 
налягане»  (НСИОСТОН, ДВ. бр. 78 от 7 Октомври 2011 г.) и приложимите стандарти за 
контролирания обект. 
3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя (оформя) техническо досие за всяко съоръжение 
подлежащо на контрол, проверка и/или оценяване на съответствието от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което се съхраняват документите, съгласно изискванията на 
ADR/RID/ADN, «Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието 
на транспортируемо оборудване под налягане»  (НСИОСТОН, ДВ. бр. 78 от 7 
Октомври 2011 г.) и приложимите стандарти. 
3.5. Да осигури необходимите условия, документация, помощен персонал и техника за 
изпълнение на работите по контрол, проверка и/или оценяване на съответствието. 
3.6. Да инструктира упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилата 
на техническа и противопожарна безопасност при изпълнението на контролните 
работи, когато се извършват на територията на възложителя. 
3.7. Да осигурява договорираните средства, като заплащането се извършва, в 
съответствие с т. 4 от настоящия договор. 
3.8. При възникнала необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като собственик и/или ползвател 
на транспортируемо оборудване под налягане трябва да назначи длъжностно лице, 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за осъществяване на постоянна връзка с 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
3.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дължен да  използва акредитационния символ или позоваване 
на акредитацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с указанията в ПК 7.4-2. 
3.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не трябва да използва по никакъв повод позоваване на статута 
на ИА БСА като страна по многостранно споразумение.  
 
4. Цени и начин на плащане  
 4.1. Стойността на видовете работи и дейности съгласно т.1, предмета на договора е : 

-за ............................................................................................................................................ 
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4.2. Заплащането на извършените услуги и работи съгласно т. 1, предмета на договора 
се извършва по банков път, срещу надлежно издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура в 
срок до 5 работни дни от датата на извършване на услугата и издаването на 
фактурата. 
 
5. Срок на договора 

5.1. Настоящия Договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на 
подписването му. 

 
6. Други условия 
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определят площадките, на които ще се извършат 
контролите, както и: броя и вида ТОН, за контрол (проверка и изпитване) съгласно Приложение 
№ 1. 
6.2. Площадките, на които ще се извършат контролите (проверки и изпитвания) трябва да се 
съгласуват между страните и одобрят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като Орган за оценяване на 
съответствието, както и от контролния орган. 
6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определят в Приложение № 1 или в допълнително 
споразумение към настоящия договор:  

 правилата на достъп до площадка/помещения, оборудване и контролирани ТОН; 
 правилата и условията за съхранение на ТОН; 
 условията за съдействие от страна на ЗАЯВИТЕЛЯ с техника и инфраструктура; 
 осигуряване от страна на ЗАЯВИТЕЛЯ, безопасен и безпрепятствен достъп на 
компетентни лица от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите за контрол; 

 недопускане на трети лица при ТОН преди, по време на контрола и след него - в срок от 
5 дни. 

6.4. Ако при контрола се констатират, несъответствия по ТОН или по негови елементи, техния 
монтаж, демонтаж, подмяна и/или ремонт не влизат в отговорностите и задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
6.5. Възложителят има право да представи възражения в срок от 10 дни от датата на 
получаване на резултатите от контрола. 
6.6. Изменение и допълнение на настоящия Договор се извършва писмено, по взаимно 
съгласие между договарящите се страни. 
6.7. Този Договор може да бъде прекратен преди изтичане на срока при следните условия: 
6.7.1. С писмено предизвестие от 1 (един) месец на всяка една от страните. 
6.7.2. При влизане в сила на нормативни документи, обезсилващи Договора. 
6.7.3. При ликвидация на някоя от страните по Договора. 
6.8. Всички възникнали разногласия в процеса на работата се решават чрез преговори, а при 
непостигане на споразумение, спорът се отнася в Арбитражния съд при БТПП (Българската 
търговско промишлена палата). 
6.9. Неуредените с този Договор въпроси се решават, съгласно разпоредбите на действащото 
законодателство в Р. България. 
6.10. Настоящия договор е със срок на валидност до ................................... г. 
6.11. Приложение № 1 - приемо-предавателен протокол, който е неразделна част от настоящия 
договор. 
 
Настоящият Договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка една от 
страните. 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                   ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

  /................................./    /Паулина Първанова/ 

 

 


