
ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР 

№ ............................/................... г.  

 

Днес, ...................... г. в гр. Стара Загора, между:  

„ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД, с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо 

Ботев“ № 4, ЕИК 205101934, представлявано от Радослав Славчев Танев – Изпълнителен 

Директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

 и  

…………………………………………  ЕИК  ……………….., със седалище и адрес на 

управление: ………………………..,  представлявано от ………………………., от друга 

страна, за краткост наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание разпоредбите на ТЗ, ЗЗД, ЗОП и 

Решение № …………………….. г. на Възложителя за избор на изпълнител по проведенo 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка, се сключи настоящият договор за 

следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 

строителни и монтажни работи за обект: „Изграждане на техническа инфраструктура за 

Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т. 131- 

о.т. 132; улица о.т. 127- о.т. 128- о.т. 129; улица о.т. 126- о.т. 129- о.т. 131; Паркинг в 

УПИ XIII 1586,за паркинг кв. 24, кв. „Зора“, гр. Стара Загора”, (наричани по-долу СМР), 

посочени по вид, мярка, количество, единична и обща цена в ПРИЛОЖЕНИЕ /ЦЕНОВА 

ОФЕРТА/ и техническа оферта Приложение. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност и с присъщата грижа, 

ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в 

строителството, условията на настоящия договор и приложимата законова база, технически 

правила и норми, приложими стандарти и като мобилизира финансовите си, човешки и 

материални ресурси, да извърши следните действия:  

1. Изпълнение на строително - монтажни работи за горецитирания обект в 

съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, техническите спецификации и 

количествено - стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение на строителни и 



монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната 

площадка.  

2. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, 

материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, 

направеното техническо предложение, както и спазване на технологичните изисквания за 

влагането им. 

 3.Изготвяне на цялата необходима строителна документация, както и друга 

документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за 

изпълнението предмета на договора.  

4. Изготвяне на екзекутивна документация за строежа. 

5. Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа 

и въвеждането му в експлоатация.  

6. Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните 

срокове. 

7. Всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на 

настоящия договор, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на 

предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното 

строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично 

в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трето лице. 

(3) Мястото на изпълнение на СМР е гр. Стара Загора, област Стара Загора. 

(4) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора, но най-късно преди 

започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 

данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) дни от 

настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)  

(5) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се 

допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно 

следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;  

2.новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 

ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. (ако е приложимо) 



(6)При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 5. (ако е 

приложимо)  

(7) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение 

предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители. (ако е приложимо) 

 

СРОКОВЕ 

Чл.2. (1) Срокът за завършване на всички строително-монтажни работи и предаването 

на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с констативен акт Образец 15, подписан без забележки е 270 

/двеста и седемдесет/ календарни дни, считано от подписване на Протокол образец 2а за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на 

техническата инфраструктура от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и изтича с подписването на Констативен акт образец 

15 за установяване годността и за приемане на строежа.  

(2) Срокът за подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и за 

определяне на строителна линия и ниво (обр. № 

2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството не може да бъде по- дълъг от 7 дни, считано от датата на получаване на 

писмена покана от Възложителя до Изпълнителя за подписване му. 

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, 

при неосигурено финансиране, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

няма вина, срокът по ал.1 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на 

Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, 

съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

(4) При отпадане на обстоятелствата съгласно алинея 3, срокът за подписване на Акт 

образец 11 за възобняовяване на строителството след спирането му, не може да бъде по- дълъг 

от 7 дни, считано от датата на получаване на писмена покана от Възложителя до Изпълнителя 

за подписване му. 

(5) Отговорността на Изпълнителя по договора е от датата на подписването му до 

датата на изтичане на най – дългия гаранционен срок на изпълнените СМР. 

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл.3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи е в размер 

на ......................... (...............................) лева без ДДС с включени 5 % непредвидени разходи, 

съответно ......................... (...................) лева с ДДС с включени 5 % непредвидени разходи, 

съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ /ЦЕНОВА ОФЕРТА. 

 (2) В цената по ал. 1 са включени всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнението на обекта, включително тези за подготовка на строителството, извършването 

на временните строителни работи, за осигуряване на транспорта на машините и заплащането 

на работната ръка, временната организация на движението, депонирането на негодни почви 

и строителни отпадъци, /осигуряване на съответния процент рециклирани отпадъци/, промяна 

в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на 

професионалната си отговорност, разходи по изготвяне на екзекутивна документация, както 

и други неупоменати по - горе, но необходими за изпълнението и завършването на всички 

дейности по договора. 

(3) Договорените цени на видовете работи по количествено - стойностната сметка няма 

да бъдат променяни за целия период на строителство. Цената на финансовия риск за срока на 

изпълнение на обекта също е включена в цената на договора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се разплаща с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените СМР до размера 

на сумата по договора въз основа на заверени протоколи/актове за извършени и подлежащи 

на заплащане натурални видове СМР и по офертните му единични цени съгласно 

количествено-стойностните сметки. 

(5) Допустими са замени на СМР в рамките на общата цена за изпълнение на договора. 

В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмо-обосновка, 

изясняващо обстоятелствата, наложили замяна на СМР. Към същото се прилага заменителна 

таблица изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поисканата 

промяна не трябва да води до увеличение на общата цена на договора. 

(6) Единичните цени на допълнително възникналите нови видове работи се изчисляват 

на база посочените в ценовото предложение ценообразуващи елементи, а цените на 

материалите се доказват с фактури.  

 Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените 

работи по следната банкова сметка: ......................................................................................... 

Чл. 5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 3, ал. 1, както следва: 

1. Авансово плащане в размер на 20 % от стойността по чл.3, ал.1 с ДДС. 

Извършва се в срок до 30 дни след подписване на Акт Образец 2 за откриване на строителната 

площадка и след представяне на фактура и банкова гаранция/застраховка покриваща размера 



му със срок на валидност 30 дни след крайния срок на договора. Гаранцията за авансово 

предоставените средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, 

посочени в ЗОП. Гаранцията за авансово плащане се освобождава до три дни след връщане 

или усвояване на аванса. Авансовото плащане се приспада пропорционално от междинните и 

окончателно плащания. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва до 3 (три) междинни плащания на база на действително 

изпълнени работи, в 30-дневен срок след подписване на протокол по образец за извършени 

СМР и представени оригинални фактури.  

3.Общият размер на авансово и междинни плащания не може да надхвърля 80 % от 

сумата по чл.3, ал.1.  

4. Окончателно плащане - извършва се след окончателното завършване на строежа и 

предаването му на Възложителя с Акт образец 15, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след 

представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицето, 

осъществяващо строителен надзор, регламентирани разходно-оправдателни документи 

(Протокол образец 19 и актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. и Сметка 22), 

доказващи изпълнението на всички дейности за съответния обект по договора, справки за 

авансовото и междинните плащания и окончателна стойност на дължимата сума и фактура.  

(2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Подизпълнителят представя на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от поръчката, заедно с искане за 

плащане на тази част пряко на подизпълнителя. (ако е приложимо) 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 

искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, 

заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 

недължими. (ако е приложимо)  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от поръчката, при съответно 

спазване на разпоредбите на Раздел „ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА“ от договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок, съгласно чл. 5 от настоящия договор. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане 

е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа. (ако е 

приложимо) 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 



Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви План за управление на строителните 

отпадъци съгласно чл. 156б от ЗУТ преди подписване на акт образец 2 за откриване на 

строителната площадка. 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви План за безопасност и здраве отпадъци 

съгласно чл. 156б от ЗУТ преди подписване на акт образец 2 за откриване на строителната 

площадка. 

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички строителни и монтажни 

работи в съответствие с Техническата спецификация и Техническо си предложение и 

приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, 

правилници и нормативи, стандарти касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и 

останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички материали, детайли, конструкции, 

както и всичко друго необходимо за строителството. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени 

материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за 

качество и съответствие, което се установява с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, 

декларации и сертификати за съответствие. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимите за извършването на работите 

строително оборудване и механизация. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп и да съдейства на лицата, които 

ще упражняват строителен надзор, както и на лицата, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

упражняват инвеститорски контрол. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените СМР, 

които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени 

по-късно. След съставяне на акт ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, дава писмено разрешение за закриването 

им. Всички работи, които са закрити без да е съставен съответният акт, ще бъдат откривани 

по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като действията по откриването и последващото им закриване 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши за своя сметка всички работи по 

отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнение и 

други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от органи на държавна власт и др. 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за своя сметка необходимите му 

разрешения според местните закони за извършване на дейностите за изпълнение на договора. 

Такива разрешения могат да бъдат разрешения за престой и работа, за преместване на 



съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, за присъединяване към мрежи на 

техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на пътища и улици, за депониране 

на земни маси, извозване на строителни отпадъци, за преминаване на тежки и/или опасни 

товари и др., доколкото се изискват от закони и нормативни документи. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира отстраняването на всички появили се по 

време на строителството проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и 

съгласувания с други заинтересовани страни.  

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да преди започване на изпълнението на каквито и да 

било работи по обекта до неговото приключване, за своя сметка, да вземе необходимите 

мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, 

указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно 

изискванията на нормативните документи. 

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни в указаните срокове всички препоръки, 

направени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на направена документална проверка 

или проверка на място. След приключване на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си 

механизация, невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект 

документи за обекта при приемането му от съответните органи, включително и екзекутивна 

документация.   

(13) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, 

необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при 

извършването на СМР е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. 

Чл.10. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в съответствие 

с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1-3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши дейностите чрез техническите лица, 

посочени от изпълнителя; Промени на техническите лица могат да се извършват единствено 

след изричното одобрение на Възложителя;  

(3) При промени ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури технически лица, отговарящи 

на изискванията, посочени в документацията за участие.  

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

откриване на пропуски, неточности и неясноти в чертежи, спецификациите и да поиска 

съответните писмени инструкции.  



Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, 

увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при 

изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

Чл. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява доставките до влагането им на 

строежа, в складове на строителната площадка или на друго място, съобразно изискванията 

за съхранение. 

Чл. 14 Изпълнителят е длъжен да води и съхранява строителна документация съгласно 

изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение предмета на 

настоящия договор. 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на предмета на настоящия договор, в случай, 

че е изпълнен точно и качествено, в съответствие с техническата спецификация, приетата 

оферта и предлагана цена и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи 

и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и 

свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор; 

3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при 

условията, в сроковете и по реда посочени в него.  

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта за времето, предвидено за изграждането 

му; 

 2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения 

график; 

 3. да упражнява чрез свои представители контрол по време на СМР и да одобрява 

влаганите материали и съоръжения; 

4. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи, 

информация и разрешителни, позволяващи изпълнението на предмета на настоящия договор. 

 5. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава 

всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа; 



 6.  да приеме в срок изпълнените работи; 

 7. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.17.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. да не приема и спира некачествено изпълнени строителни работи в процеса на 

строителството, като определя срок за отстраняването им. 

2. да поиска отстраняването от дейността на персонал при обосновани случаи на 

незадоволителна компетентност, и/или нарушения на технологичната дисциплина. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

носи отговорност за трудово-правните отношения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с персонала.  

3. да удържа начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение от 

дължимите плащания.  

4. да не заплаща некачествено изпълнените СМР до отстраняване на тези недостатъци 

от или за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор. 

 

ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА 

Чл.18. При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до Възложителя да 

направи оглед и да приеме извършената работа. 

Чл.19. Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия договор 

се извършва със съставяне на Акт обр.15, който удостоверява качеството на извършената 

работа и вложените материали. При наличие на неизвършени, незавършени или недобре 

извършени работи констатирани при съставянето на протокола, предаването на извършените 

СМР става с констативен протокол за отстраняване на същите в срока указан в акт обр.15. 

При приемане на онази част от изпълнението на СМР, за която Изпълнителят е сключил 

договор за подизпълнение се извършва в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.   

Чл.20. (1) За извършените СМР се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и 

Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Актовете се подписват от длъжностни лица определени от Възложителя.  

(2) Документите по ал.1 следва да са придружени с надлежни доказателства за 

качеството на изпълнените СМР, сертификати, декларации за съответствие, протоколи от 

лабораторни проби и други, според естеството на работата. 

 



Чл. 21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни 

работи по него, ако открие отклонения от договорените изисквания, или  нарушения на 

императивни разпоредби на нормативните актове. 

(2) Отклоненията се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 

 

НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 22. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

по настоящия договор, ако то е следствие от появата на „непредвидени обстоятелства", а 

именно обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от 

действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане 

на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия, ако те са 

попречили на изпълнението на настоящия договор.  

(2) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този 

договор поради непредвидени обстоятелства, е длъжна незабавно: 

1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което е попречило за 

неизпълнение на задълженията й, степента, до която това събитие възпрепятства 

изпълнението на задълженията на тази страна, причините за събитието и неговото 

предполагаемо времетраене; 

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум 

понесените вреди и загуби. 

(3) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и на 

свързаните с тях насрещни задължения, се спира. 

            (4) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства тази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнението на договора. 

           (5) Липсата на парични средства не представлява “непредвидени обстоятелства”. 

Чл.23. (1) В случай на непредвидени обстоятелства срокът за изпълнение на настоящия 

Договор се удължава с толкова дни, с колкото страната не е била в състояние да  изпълнява 

договора поради тези обстоятелства.  

(2) Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са 

били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие. 

(3) За спирането и възобновяването на изпълнението на дейностите се подписва 

протокол.  



Чл. 24. Определено събитие не може да се квалифицира като “непредвидени 

обстоятелства ”, ако: 

1. последиците от това събитие са могли да бъдат избегнати, ако която и да е от 

страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор; 

2. последиците от това събитие са могли да бъдат избегнати или намалени с полагането 

на всички разумни грижи. 

 

КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ 

Чл. 25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по 

изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и да не нарушава оперативната му самостоятелност. 

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са 

в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от 

възложените работи. 

РИСК 

Чл. 26. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, 

конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на 

строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите 

дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа. 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Чл. 27. Гаранционните срокове за изпълнените СМР са съгласно Наредба № 2 от 31 

юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти.   

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 

недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в посочените в чл. 27 гаранционни 

срокове.   

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на издаване на разрешението за 

ползване/въвеждането на строителния обект в експлоатация.    



(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в 

минималния технологично необходим срок, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 29. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци в 

определения по предходната алинея срок.  

(2) За констатираните недостатъци и/или отклонения по време на изпълнението на 

СМР или по време на гаранционните срокове се подписва двустранен протокол, в който се 

посочват некачествено изпълнените дейности, както и срок за отстраняване на недостатъците 

и/или отклоненията. 

 

НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл. 30. (1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 

Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер до 30 % (тридесет процента) от 

цената на договора и възстановява полученото авансово плащане. 

(2) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 

Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер до 30 % (тридесет процента) от 

стойността на неизпълнената част от договора.  

(3) При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, 

Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер до 30 % (тридесет процента) от 

стойността на некачествено извършените работи. 

Чл. 31. (1) При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в 

уговорените срокове по чл. 2, ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,05 % 

(нула цяло нула пет стотни процента) от цената по чл.3, ал.1 за всеки ден забава. 

(2) За забавено изпълнение на други задължения по договора, различни от тези по ал. 

1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,025 % (нула цяло нула двадесет и пет 

хилядни процента) от стойността на договора по чл.3, ал.1 за всеки ден забава. 

(3) За всяко друго неизпълнение на задължения по договора дефинирано изрично или 

квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за неизпълнение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на неизпълненото 

задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или 

задължението е без стойност неустойката е в размер на 0,05 % от цената за изпълнение на 

договора 



Чл. 32. Ако недостатъците, установени по време на изпълнение на СМР не бъдат 

отстранени в срока, определен съгласно чл. 17, т.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците. 

Чл. 33.(1)Ако недостатъците, установени в гаранционните срокове не бъдат 

отстранени в срока, определен по реда на чл. 28, ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване. 

(2) При нанесени щети на имуществото на възложителя, изпълнителят поправя щетите 

за своя сметка или заплаща удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване. 

Чл. 34. (1) Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да 

търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от 

закона. 

(2) Възложителят има право да удържи предявената неустойка от което и да е от 

дължимите плащания по договора и/или от предоставената гаранция за изпълнение. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 35. (1) Договорът се прекратява: 

1. след изтичането на  най-дългия гаранционен срок. 

2. едностранно от Възложителя без предизвестие при невъзможност за осигуряване 

на финансиране. В този случай Възложителят не дължи неустойка. 

(2) Договорът може да бъде прекратен извън хипотезата на ал.1:  

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.  

3. Едностранно от Възложителя по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато същия е прекратил 

работата за повече от 15 календарни дни, без съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 36 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на 

обекта да прекрати действието на договора, с едномесечно писмено предизвестие. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички дължими към момента на 

прекратяването суми по договора и освобождава гаранцията за добро изпълнение.  

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора с едномесечно 

писмено предизвестие, договорът се счита за прекратен след изплащане от страна на 

Изпълнителя на Възложителя обезщетение в размер на 30% (тридесет процента) от общата 

стойност на договора. В този случай Възложителят усвоява и гаранцията за изпълнение на 

договора. 



Чл. 37.  Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва строителните и монтажни работи по 

уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 

едномесечно предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

само стойността на тези работи, които са извършени качествено и които могат да му бъдат 

полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение. В този 

случай Възложителят усвоява и гаранцията за изпълнение на договора. 

Чл. 38. (1) Ако бъде установено, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на 

възложената работа с повече от 60 (шестдесет) дни или няма да я извърши по уговорения 

начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са 

извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение. В този случай Възложителят усвоява и 

гаранцията за изпълнение на договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи  заплащане на извършената до момента 

работа.  

Чл. 39. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати 

незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси и осигури охрана на работната площадка, след 

което да напусне обекта в разумно кратки срокове. 

 

ГАРАНЦИИ 

Чл. 40.(1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на 

Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) (посочва се сумата, за която 

се издава гаранцията за изпълнение), която служи за обезпечаване на изпълнението на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

 (2) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 

Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 

(седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

(3) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 

изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 



1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

при спазване на изискванията на чл. 40, ал.4 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 40, ал.5 от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 

застраховка, при спазване на изискванията на чл. 40, ал. 6 от Договора. 

(4) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.  

(5) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително 

съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 

плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 

Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност 

на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице 

(бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора.  

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 

това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  



(7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 дни след 

подписване на Констативен акт обр. № 15, по писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако 

липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по 

нея. 

(8) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

или упълномощено от него лице 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 

задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 

което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 

изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на 

неизпълнение.  

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи пълен размер или част от Гаранцията за 

изпълнение, в следните случаи: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи цялата и/или част от гаранцията за 

изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, както и когато прекъсне или системно забави 

изпълнението на задължение/ята си по договора, без да са налице форсмажорни обстоятелства 

и без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-

голям размер се претендират и удовлетворяват по общия ред, съгласно законодателството на 

Република България. 

2. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване 

на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 

изпълнение. 

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 



(11) В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

търси обезщетение в по-голям размер. 

(12) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да 

допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 

сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 

банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 

момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в 

съответствие с  Договора. 

(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по 

гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово плащане, за времето, през което тези суми 

са престояли при него. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 41. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

договора. 

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната 

информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи по реда, предвиден в ЗОП. 

Чл. 42. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора 

и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с 

двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на 

договора в нарушение на чл. 116 от ЗОП 

Чл. 43. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 

повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 

споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 

компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 

Чл. 44. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 

друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 45. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 



Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

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

 /Радослав Танев/       /………………………………./ 

 


