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ПРОЕКТ  

 

ДОГОВОР 

за възлагане на обществена поръчка  

 

№ …………………/………… 

 

 

 

Днес, ................ г., в гр. София, между: 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", с адрес: гр. София,                    

бул. „Цар Освободител" № 15, ЮЛ съгласно ЗОВУС и чл. 6 от ЗВО, ЕИК по БУЛСТАТ: 

000-670-680, идентификационен № по ДДС: BG 000670680, представлявано от Ректора 

проф.д.ф.н. Анастас Герджиков и Гл. счетоводител – Дари Иванов, от една страна, наричан 

по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 

[НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], [с адрес: [адрес на изпълнителя] / със 

седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя], [ЕИК / 

код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако 

изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и 

ДДС номер […]], представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи 

изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи 

изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето 

или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]], наричан/а/о за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

 

на основание чл. [посочват се приложимите разпоредби] от Закона за обществените 

поръчки („ЗОП“) и [посочват се наименование, номер и дата на акта на възложителя за 

избор на изпълнител] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена 

поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с 

реализацията на проект “Доизграждане на западно крило на сградата на Факултета по 

журналистика и масови комуникации при Софийски университет „Св. Климент 

Охридски” се сключи настоящият договор за следното: 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително-монтажни работи в западното 

крило на сградата на Факултета по журналистика и масови комуникации при Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”, на свой риск и срещу възнаграждение, платимо от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размера и по начина, описани по-долу. 

1.2. Мястото на изпълнение на поръчката - - ул. "Московска“ № 49, район „Оборище“, град 

София. 
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1.3. Параметрите на поръчката са подробно описани в Техническа спецификация, 

Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложения № 1, 2 и 

3 към настоящия договор. 

1.4. В срок до 5 (пет) 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) 

 

 

2. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

 

2.1. Срещу изпълнението на поръчката съгласно договорените условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ……………. лв. (…………………..) 

без ДДС, или …………. лв. (………………………….) с включен ДДС. 

2.2. Договорените видове СМР се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по единичните цени, 

определени в КСС, неразделна част от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2.3. Непредвидени допълнителни видове строително-ремонтни дейности, възникнали по 

време на изпълнение на договора и пряко свързани с изпълнението на поръчката, 

представляващи общо 10 (десет) % от цената и  в размер на ……………. лв. 

(…………………..) без ДДС, или …………. лв. (………………………….) с включен ДДС се 

заплащат  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само при условие, че са възложени и приети от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

2.4. Единичните цени на непредвидените допълнителни видове работи се съставят с  

елементите на ценообразуване, посочени в  офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:   

Средна часова ставка за труд……………… лв./ч  

Допълнителни разходи върху труд……………%    

Доставно-складови разходи ……..……………. %  

Печалба…………………………………...………%  

2.5. Възлагането на непредвидените строително-ремонтни дейности се извършва  след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посредством подписването на двустранен протокол между 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

 

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

3. Възнаграждението за изпълнение на поръчката по чл. 1.1 от настоящия договор  се 

заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по 

следния начин: 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 20 % от цената по чл. 2, в 

размер на …………….……../цифром и словом/ лева с ДДС в срок до 15 /петнадесет/ 

календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на безусловна и неотменяема 

гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, обезпечаваща цялата стойност на аванса, оригинална 

фактура и подписани Актове Образци № 2 и № 2а, съгласно Наредба № 3 за съставяне на 
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актове и протоколи по време на строителство, издадена от МРРБ.  Гаранцията за 

преведения аванс се освобождава в срок до 3 календарни дни от усвояване на аванса. 

Документите се завеждат с придружително писмо в деловодството на СУ „Св. Климент 

Охридски”. 

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва междинни плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за стойността 

на действително извършени СМР работи въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрени от лицето, осъществяващо строителен надзор етапи, актове и протоколи, 

изготвени в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 год. на МРРБ и одобрени 

от лицето, осъществяващо инвеститорски контрол, акт за извършени СМР, подписани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представителите на строителния надзор и инвеститорския контрол и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за 

подписване на акта за извършени СМР от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  е 10 (десет) 

календарни дни, като при забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

следва да ги отстрани. Времето за отстраняване на забележките не се включва в 10-дневния 

срок за подписване на акта за приемане на извършени СМР. Стойността на аванса и 

междинните плащания не може да надвишава 90 % от цената на договора.  

3.3. Окончателното плащане се извършва след подписване на удостоверение за въвеждане в 

експлоатация, но не по-късно от три месеца от датата на подписване на Акт обр. 15. 

3.4. Когато за частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението 

може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите дейности, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната 

дейност, заедно с искане за плащане на тази дейност пряко на подизпълнителя. 

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. 

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейностите, при съответно спазване на 

разпоредбите на Глава 7 (Предаване и приемане на изпълнението) от договора, и заплаща 

възнаграждение за тази дейност на подизпълнителя в срок до 10 (десет) дни от 

подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да 

извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 

момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

4. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

4.1. Срокът за изпълнение на поръчката, предмет на договора е .......... (словом) календарни 

дни от подписване на протокол образец 2 и 2а. 

4.2. В случай на забавяне по причини, които не зависят от страните и при полагане на 

дължимата грижа не могат да бъдат предвидени от тях, срокът на изпълнение се удължава 

със срока на забавянето. 

 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да 

извършва проверки на обекта относно количествата и качеството на влаганите материали, 

суровини, компоненти и точното изпълнение на СМР. 
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5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява постоянен контрол при извършване на 

СМР. 

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

5.3.1. да заплати дължимото възнаграждение в размера, начина и сроковете по 

настоящия договор; 

5.3.2. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, за което се подписва 

двустранен протокол; 

5.3.3. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за появилите се в гаранционния срок 

дефекти в петдневен срок от установяването им; 

5.3.4. да подсигури отговорна охрана на обекта, както и необходимите за извършване 

на СМР ток, вода и др. на строителната площадка; 

5.4. През периода на изпълнение на договорените СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи 

отговорност за действията или бездействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или негови служители, 

в резултат на които възникват вреди, а именно: 

5.4.1. злополука, на което и да било физическо лице, правомерно допуснато на 

обекта; 

5.4.2. загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество при изпълнение 

предмета на договора. 

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при изпълнение на задълженията си при условията и в 

сроковете на настоящия договор да получи дължимото възнаграждение по начина и в 

сроковете, уговорени в настоящия договор. 

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

6.2.1. да изпълни СМР по поръчката; 

6.2.2. да спазва правилата за техническа и противопожарна безопасност;  

6.2.3. да достави за своя сметка всички материали и оборудване, свързани с 

изпълнението на поръчката; 

6.2.4. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 

хода на изпълнението на работата и да предлага начини за отстраняването им, като може 

да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването на такива 

пречки. 

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички договорени СМР на обекта и 

възстановява за своя сметка всички щети, причинени от ангажираните от него работници, 

специалисти и трети лица. 

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички 

трудовоправни и осигурителни отношения, като осигурява техническа безопасност и 

охрана на труда на обекта по време на извършване на строително-монтажните работи. 

6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършване 

на строително-монтажните дейности и при завършването им е длъжен да предаде обекта 

чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали и др. При 

изпълнение на строително-монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
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извършва дейности за намаляване на неорганизираните прахови емисии, минимум чрез 

оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границите на обекта.  

6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага при изпълнението на СМР качествени 

материали, конструкции, изделия и компоненти, отговарящи на утвърдените стандарти.  

6.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави декларации за съответствие на 

влаганите строителни материали. 

6.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи необходимите му инструменти, машини и 

съоръжения по предмета на договора. 

6.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представителите на 

строителния надзор и инвеститорския контрол незабавно, в случай че в хода на изпълнение 

на СМР възникне необходимост от допълнителни работи, които не фигурират в КСС и да 

изпълнява такива работи само след одобрението на разходите от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите, когато е необходимо незабавно изпълнение, за да се 

предотврати настъпването на значителни вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

6.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 (десет) дни от сключване на 

настоящия договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или 

на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 

ЗОП (ако е приложимо). 

7. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

7.1. Предаването на изпълнението на извършените дейности по договора се извършва в 

съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти  

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

7.2.1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

7.2.2. да поиска отстраняване на констатирани недостатъци, което се извършва в 

указан от него срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени 

несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на 

недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

7.2.3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от 

договореното. 

 

8. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ   

 

8.1. Гаранционният срок за извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи започва да тече от 

датата на приемане на работата при условията на чл. 7.1. и са в съответствие с разпоредбите 

на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

8.2. Дефекти се установяват по време на извършване на работата с двустранно подписан 

протокол от представители на страните, а след приключването й - с протокол, съставен и 

подписан от компетентен служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка всички дефекти, появили се 

в рамките на гаранционните срокове и установени съгласно предходния член, в 7 /седем/ 

дневен срок от уведомяването за тях и осигуряване на достъп до обекта от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

9. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

 

9.1. Преди подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на 

договора без ДДС, а именно …… (…………………………) лева („Гаранцията за 

изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.  

9.2. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

9.3.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: 

9.3.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция; 

9.3.2. 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.  

9.4. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

9.5. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 

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

9.5.1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

9.5.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на договора.  

9.6. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

9.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в едномесечен срок от 

изпълнението на договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

9.8. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
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9.8.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

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

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

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

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

9.9. 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.  

9.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

9.10.1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора до 5 

(пет) работни дни от датата на предаването на строителната площадка и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

развали договора на това основание;  

9.10.2. при пълно неизпълнение и разваляне на договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  

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

несъстоятелност. 

9.11. Във 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. 

9.12. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) 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 т. 

8.1. от договора. 

9.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение е престояла при него законосъобразно. 

 

10. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 

10.1. Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно: 

10.1.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма 

10.1.2. при развалянето му поради виновно неизпълнение на което и да е от 

задълженията на една от страните по договора - с отправяне на петдневно писмено 

предизвестие от изправната страна към неизправната; 
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10.1.3. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на 

поръчката, предмет на настоящия договор, до 5 (пет) работни дни от датата на предаването 

на строителната площадка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора едностранно, 

без предизвестие. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи незабавно възстановяване на 

авансово преведената сума, заедно със законовата лихва, считано от датата на 

превеждането на сумата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до датата на възстановяването на същата, 

както и неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на поръчката съгласно т. 

2.1. 

10.2. При неосигуряване на финансиране всяка от страните може да прекрати договора без 

предизвестие след изтичане на 3-месечен срок от сключването му. 

 

11. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

 

11.1. При забава за извършване и предаване в срок на възложените видове работи, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и 

пет на сто) от цената на договора за всеки ден, но не повече от 20% (двадесет на сто) от 

цената на договора. 

11.2. При забава на плащания в размерите, начина и сроковете по договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва за забава. 

11.3. При прекратяване на договора по т. 9.1.1. взаимоотношенията между страните се 

уреждат в писменото волеизявление за прекратяване на договора. 

11.4. При разваляне на договора, виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % 

(десет на сто) от общата стойност на договора.  

11.5. При неспазване на срока за отстраняване на гаранционни дефекти съгласно т.7.3, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши необходимите ремонти. В този случай, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените от него разходи по 

отстраняването на дефектите, заедно с неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) върху 

стойността на разходите. 

11.6. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и 

пропуски, некачествено строителство и неспазване на срокове и други действия или 

бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с предмета на този договор и произтичащи от 

него са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове 

работи, появили се вследствие неправилна експлоатация или лошо съхранение. 

11.8. Уговорените неустойки не препятстват търсенето по общия ред на обезщетение за 

всички претърпени вреди и пропуснати ползи, причинени от неизпълнение на договора, 

когато същите надвишават размера на неустойката. 

 

12. ДЕФИНИРАНИ ПОНЯТИЯ И ТЪЛКУВАНЕ 

 

12.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 



 
 

 

   Страница 9 от 12          

 

Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 

значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

12.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора 

и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

 

13. СПАЗВАНЕ НА ПРИЛОЖИМИ НОРМИ 

 

13.1. При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички 

приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с 

предмета на договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, 

съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

 

14. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

14.1. Всяка от Страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по 

повод изпълнението на договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциалната 

информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската 

дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както и ноу-хау, 

изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с 

изпълнението на договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща 

наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този договор, с оглед 

бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

14.2. С изключение на случаите, посочени в т.14.3, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това 

съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

14.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

14.3.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 

Договор от която и да е от страните; 

14.3.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

страните; или 

14.3.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 

орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

14.4. Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 

поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети 

от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението 

на тези задължения от страна на такива лица.  
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Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 

сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.  

 

15. ПУБЛИЧНИ ИЗЯВЛЕНИЯ 

 

15.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 

или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на 

дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 

писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано 

или забавено. 

 

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

16.1. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по 

договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

 

17. ИЗМЕНЕНИЯ 

 

17.1. Насточщият договор може да бъде изменян с допълнителни споразумения, изготвени в 

писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и 

ограниченията на ЗОП. 

 

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

18.1. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този договор, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  

18.2. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 

смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима 

сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от 

тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на 

поетите с Договора задължения. 

18.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 

писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към 

уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства 

за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това 

обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 

неизпълнението. 

18.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да 



 
 

 

   Страница 11 от 12          

 

изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 

сила. 

18.5. Не може да се позовава на непреодолима сила страна:  

18.5.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на 

непреодолима сила; 

18.5.2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима 

сила; или 

18.5.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на договора. 

18.6. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

 

19. НИЩОЖНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ 

 

19.1. В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или неприложима, 

това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от 

повелителна правна норма, ако има такава.  

 

20. УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

20.1. Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в 

писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по 

факс, електронна поща с квалифициран електронен подпис. 

20.2. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

20.3. За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на изпращане – при изпращане по електронна поща с квалифициран 

електронен подпис. 

20.4. Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
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телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 

задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 

посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица 

за контакт. 

20.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от 

вписването ѝ в съответния регистър. 

 

21. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

 

21.1. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

 

22. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

 

22.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните 

чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 

компетентния български съд. 

 

23. ЕКЗЕМПЛЯРИ 

 

23.1. Настоящият договор се изготви и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра – три 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

24. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

24.1. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

ПРОФ. ДФН АНАСТАС ГЕРЖИКОВ 

РЕКТОР  

 

 

ДАРИ ИВАНОВ 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

____________________  

(………………)  

 

 

 


