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ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ 

№…………….. 

 

Днес ………………...2020 г. в град  София, между страните: 

СУ „Св. Климент Охридски“ - СОФИЯ, ЕИК……….,  ИН по ЗДДС:..................., 

представляван от проф. дфн. Анастас Георгиев Герджиков - Ректор и ………………………главен 
счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  

и 

............................................................................................................ със седалище и адрес на 
управление: .................................................................................................................., с ЕИК 
................................, представлявано от....................................., в качеството му/ѝ на 
…………………..., наричано по-долу „Изпълнител”,  

 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение 
№.........../...............2020 г. на възложителя за определяне на изпълнител в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг 
(проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: сграда със специализиран 
високопроизводителен изчислителен център, по проект „Големи данни за интелигентно 
общество“ (GATE),договор BG05M2OP001-1.003-0002-С01 на Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 чрез процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.003 допълваща подкрепа за български научни 
организации с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 – Widespread – Teaming фаза 2 

се сключи настоящият договор, с който страните (всяка по отделно „страната“, а заедно 
„страните“) се споразумяха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни обществена поръчка с 
предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и 
авторски надзор) на обект: “Сграда със специализиран високопроизводителен изчислителен 
център, по проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE)“. 

(2) Предметът на поръчката включва следните дейности:  

Дейност № 1 – Изготвяне на инвестиционен проект във фази „Технически проект“ и „Работен 
проект“) по всички части, която включва: 

Дейност 1.1. Проект за сграда 

Изготвяне на инвестиционен проект във фази „Технически проект“ и „Работен проект“) по всички 
части, която включва: 

Дейност 1.1. Проект за сграда 

Разработка на  инвестиционен проект във фази: „Технически проект“ и „Работен проект“ за сграда 
със специализиран високопроизводителен изчислителен център, по проект „Големи данни за 
интелигентно общество“ (GATE), съгласно техническото задание за проектиране и в съответствие 
с Наредба № 4/21.05.2001 год. за обхват и  съдържание на инвестиционните проекти. Проектът да 
се разработи в 30-дневен срок след влизане в сила на разрешението за строеж за сградата. 
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Дейност 1.2. Изготвяне на ИП във фаза Работен проект за „Външно електрозахранване“, съгласно 
указанията дадени в Становище  № 1203467915-В/19.11.2019 г. на ЧЕЗ Електро ЕАД. 

Дейност 1.3. Изготвяне на ИП във фаза Работен проект за „Сградно водопроводно и 
канализационно отклонения“, съгласно указанията дадени в Становище № ТУ-5273/21.11.2019 г. 
на Софийска вода ЕАД. 

Дейност 1.4. Изготвяне ИП във фаза  Работен проект за „Топлопровод и абонатна станция“, 
съгласно указанията дадени в Становище № ПП-200/18.12.2019 г. на Топлофикация ЕАД; 

Към всяко разрешение за строеж, Изпълнителя трябва да представи подробен линеен календарен 
план-график за извършване на строително-монтажни работи (СМР) с посочване на времетраенето 
и последователността на всяка от тях, като за начало се счита датата на предаването на обекта, в 
план-графика се посочва крайният срок за приемане на обекта; 

Дейност № 2 – Изпълнение на строителство;  

Дейност № 3 - Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството. 

(3) Изпълнителят следва да изпълни всички дейности по Договора съгласно клаузите му, 
разпоредбите на действащото законодателство и изискванията на Възложителя, посочени в 
Техническата спецификация (Приложение №1), Заданието за изработване на инвестиционен 
проект (Приложение №1а), , Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), 
Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 3), които са неразделна част от настоящия 
Договор, в сроковете по настоящия Договор. 

(4) Изпълнителят се задължава да: 

1. Изготви инвестиционен проект във фаза: „Технически проект“ и „Работен проект“ (Дейност № 
1) в обема и обхвата, посочен в Приложение № 1 – Техническа спецификация, Заданието за 
изработване на инвестиционен проект (Приложение №1а), и съгласно обема и обхвата в 
Приложение №2 – Техническо предложение. 

2. Изпълни строителството в съответствие с одобрените инвестиционни проекти по всички части, 
издадените строителни книжа, Техническата спецификация Приложение № 1, Заданието за 
изработване на инвестиционен проект (Приложение №1а), идейния проект на Възложителя 
(Приложение №1б), Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), условията на 
настоящия договор и всички нормативни актове, които уреждат дейностите при изпълнение на 
СМР (Дейност №2). 

3. На основание чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ да упражнява авторски надзор по време на 
строителството, съгласно одобрените проектни документации, приложимата нормативна уредба, 
изискванията на Възложителя и Техническото предложение на изпълнителя (Дейност № 3). 

IІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на всички дейности по чл. 1 от Договора е ……….… 
(……………..…) лева без ДДС или …………..… (………….………) лева с включен ДДС (съгласно 
Ценовото предложение на Изпълнителя) и включва:  

1. Цена за проектиране – Дейност № 1 е в размер на:  …………………. 
(словом:……………………..…) лв. без ДДС или …………………. 
(словом:……………………..…) лв. с ДДС.  
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2. Цена за извършването на СМР – Дейност № 2 (Изпълнение на строителство), е в размер 
на ..…………………(словом:……………………..…) лв. без ДДС или …………………. 
(словом:……………………..…) лв. с ДДС. 

3. Цена за осъществяване на авторски надзор по всички части Дейност № 3 по време на 
строителството представлява ……….% (съгласно ценовото предложение на 
Изпълнителя) от предложената цена за извършване на СМР – Дейност № 2, в размер на 
……..………….....(словом:……………………..…) лв. без ДДС или ………………….. 
(словом:……………………..…) лв. с ДДС. 

(2) Цената по ал. 1 включва всички разходи за изпълнение на поръчката. 

Предложената цена за извършване на СМР е максималната цена, за тази дейност от инженеринга. 
(2) Когато в дадена позиция от количествената сметка не са изрично упоменати „доставка и 
монтаж“, при условие, че няма друга подобна такава позиция, се приема, че в единичната цена са 
включени всички видове и количества материали, труд, механизация, допълнителни разходи, 
печалба и съпътстващи дейности, необходими за окончателното изпълнение на този вид работа. 

В рамките на изпълнението на строителство при отпадане на видове и количества работи и 
възникване на допълнителни СМР е допустимо да бъдат изготвяни заменителни таблици. 
Съставянето на заменителни таблици не следва да води до промяна на предложената цена. 

(3) Държавните такси при съответните съгласувателни процедури,  в това число и за издаване на 
Разрешението за строеж и издаването на Разрешението за ползване са за сметка на Възложителя.  

ІII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на 
Изпълнителя цената по чл. 2 от Договора, както следва: 

1. За проектиране – Дейност № 1:  

1.1. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността за изготвяне на 
инвестиционен проект с включен ДДС в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на влизане 
в сила на договора. Възложителят извършва авансовото плащане след представяне на 
придружително писмо, съдържащо следните документи: гаранция за авансово плащане, 
покриваща пълния размер на авансовото плащане, по избор от Изпълнителя под формата на: 
парична сума, на банкова гаранция или на застраховка, обезпечаваща изпълнението на 
задълженията и издадена фактура за аванса. Направеното авансово плащане се приспада от 
окончателното плащане за Дейност 1. 

1.2. Окончателно плащане на сумата по Дейност 1 се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни 
дни от датата на подписване на протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка на 
обекта по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и заверена заповедна книга и представяне на оригинал на фактура. Срокът за 
плащане започва да тече от момента на представяне на придружително писмо, съдържащо 
посочените документи 

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава до 3 (три) 
календарни дни след връщане или усвояване на аванса. 

2. За извършването на СМР – Дейност № 2 (Изпълнение на строителство): 

2.1.Авансово плащане в размер на 40 % (четиридесет процента) от стойността за извършване на  
строителството, с включен ДДС, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписване 
на протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка на обекта по Наредба № 
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3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и заверена 
заповедна книга на обекта. Възложителят извършва авансовото плащане след представяне на 
придружително писмо, съдържащо следните документи: гаранция за авансово плащане по избор 
на Изпълнителя под формата на: парична сума, на банкова гаранция или на застраховка, 
обезпечаваща изпълнението на задълженията в полза на Възложителя и издадена фактура за аванса 
от страна на Изпълнителя. Гаранцията се освобождава поетапно, до три дни след всяко междинно 
плащане, с което се приспада стойността на получения аванс. 

2.2. Междинните плащания на СМР се извършват в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата 
на представяне на придружително писмо, съдържащо оригинал на фактура и Протокол/и за 
действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР. Изпълнителят и Консултантът 
представят на Възложителя за одобрение всички изготвени и подписани от тях протоколи /бивш 
акт образец № 19/ за реално извършени и приети СМР, подлежащи на изплащане, съставени на 
база количествено-стойностните сметки към инвестиционния проект на обекта, както и други 
протоколи и актове, изисквани съгласно нормативните документи. От всяко междинно плащане се 
приспада пропорционално стойността на платения аванс /до неговото изчерпване/. Общата 
стойност на всички междинни плащания и аванса не следва да надвишава 90% /деветдесет 
процента/ от стойността на Дейност 2 с включен ДДС. 

2.3. Изпълнителят, Консултантът и инвеститорския контрол на обекта представят на Възложителя 
за одобрение подписания от тях окончателен протокол /бивш акт обр. № 19/ за крайната сума на 
СМР, подлежаща на заплащане, след приспадане на остатъка от аванса. Окончателното плащане в 
размер на 10% от стойността на Дейност 2, представлява разликата между общата цена на Дейност 
2 и сумата на извършените междинни плащания по Дейност 2. Плащането се извършва, в срок до 
30 (тридесет) календарни дни след издаване на удостоверението за въвеждане в експлоатация и 
представяне оригинал на фактура от Изпълнителя. Срокът за плащане започва да тече от момента 
на представяне на придружително писмо, съдържащо посочените документи. 

3. За осъществяване на авторски надзор по всички части по време на строителството – Дейност № 
3, Възложителят заплаща  на изпълнителя сумата, посочена в ценовото му предложение. 
Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) и представяне на 
оригинал на фактура. Срокът за плащане започва да тече от момента на представяне на 
придружително писмо, съдържащо посочените документи. 

(2) По отношение на дейности по СМР Възложителят заплаща действително извършените СМР, 
на база съгласувани и одобрени приемо – предавателни протоколи за действително изпълнени и 
подлежащи на разплащане видове и количества СМР.  

(3) Плащанията по договора се извършват в български лева по банков път по банковата сметка на 
Изпълнителя, след представяне на документите, предвидени за съответния вид плащане, при: 

БАНКА:………… 

IBAN:…………. 

BIC:………….. 

(4) Финансирането на дейностите от предмета на поръчката е в рамките на изпълнението на проект 
„Големи данни за интелигентно общество“ (GATE),договор BG05M2OP001-1.003-0002-С01 
„Големи данни за интелигентно общество“ (GATE) на Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M2OP001-1.003 допълваща подкрепа за български научни организации с одобрени 
проекти по програма Хоризонт 2020 – Widespread – Teaming фаза 2. 
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IV. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 4. (1) Настоящия договор влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система 
на СУ„Св. Климент Охридски“ и приключва с изпълнението на всички поети от страните 
задължения, описани в документацията и договора, но не по късно от 30.06.2023 г. 

Общият срок за изпълнение на отделните дейности по договора е 600 календарни дни. 

(2) Срокът за изпълнение на отделните дейности от предмета на договора, са следните: 

Срокът по Дейност 1 започва да тече от датата на влизане в сила на Договора. 

Срокът за изпълнението на Дейност 1.1 е: …… ……………………календарни дни и срокът за 
изготвяне на ИП във фаза работен проект, който е: …………………. календарни дни. 

Срокът за изпълнение на техническия проект започва да тече от датата на влизане в сила на 
Договора. Неговото завършване се удостоверява с двустранно подписан протокол. 

Срокът за изпълнение на работния проект започва да тече от дата на предоставяне на влязло в сила 
разрешение за строеж за сградата от страна на Възложителя и завършва с двустранно подписан 
протокол. Работния проект може да се изготвя по време, когато строителния процес за сградата е 
започнал. 

Сроковете за изготвяне на работни проекти по Дейности 1.2., 1.3. и 1.4. са:  ………………….. 
календарни дни. Те започват да текат от датата на влизане в сила на Договора. Завършването на 
всеки един проект се удостоверява с отделен  двустранно подписан протокол. 

След осигуряване на необходимите съгласувания по Дейност 1, ИП се предават на възложителя, 
който ги представя за преглед и одобрение от Консултанта по проекта.  

При наличие на основателни забележки (липса на административни документи и/или 
констатирани несъответствия на Инвестиционните проекти с действащото законодателство) 
изпълнителят е длъжен да отстрани същите в 10 (десет) дневен срок от представянето им в писмен 
вид от страна на възложителя. 

След отстраняване на забележките (ако има такива) се съставя тристранен протокол между 
изпълнителя, консултанта и възложителя, който да удостовери одобряването на съответния 
проект. 

Изпълнителят внася съгласувания и одобрен „Техническия проект“ за издаването на Разрешение 
за строеж от името и за сметка на Възложителя. 

Проектната документация [(„Технически проект“ и „Работен проект“) по всички части] трябва да 
бъде изготвена, окомплектована и предадена в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител и 1 бр. на 
магнитен носител в следните формати: *doc и *pdf – за текстова част, *xls и *pdf – за таблици и 
количествено-стойностна сметка и *dwg и *pdf – за графична част. 

На всеки един етап от съгласуването от Възложителя всички проекти се представят в оригинал - 
на хартия и на електронен носител в следните формати: графична част (чертежи) - dwg и pdf; 
текстова част - doc; таблична част - xls. 

Разглежданата дейност приключва с подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане 
на съгласувани и одобрени с всички инстанции по надлежния ред ИП за обекта и издадено и 
представено на Възложителя Разрешение за строеж за обекта.  

ВАЖНО: 
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След одобряване на инвестиционния проект и влизане на разрешението/разрешенията за строеж в 
сила, и преди започване на строителството Изпълнителят предоставя на Възложителя проекти по 
части ПБЗ и ПУСО, съгласувани с органа, издал разрешението за строеж. 

Времето през което текат процедури по одобрение и съгласуване на проектите (в т.ч. издаване на 
разрешение за строеж и др.) от страна на Възложителя и специализираните контролни органи и 
общината, не се включва в срока за изпълнение на проектирането. 

Срокът за изпълнение на СМР на обекта е: ………………………………… календарни дни.  .  

Срокът за изпълнение на СМР, започва да тече от датата на подписване на Първия Протокол за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 
2 /2а) съгласно образеца към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. За крайна дата на изпълнение на СМР се счита датата на подписване на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) от Наредба № 3 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обекта.  

Срокът за осъществяване на авторския надзор по време на строителството започва да тече с 
подписването на първия протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа (Образец 2 / 2а) и е до датата на подписване на Последния 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) от Наредба № 3 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обекта.  

(3) Сроковете по предходните алинеи се удължават при условията на раздел ХІІ „Непреодолима 
сила и /или непредвидени обстоятелства”, с толкова дни за колкото е било възпрепятствано 
изпълнение на договора, поради наличието на съответното събитие, както и при спиране на 
строителството с протокол обр. 10. 

(4) Гаранционни срокове 

Гаранционните срокове за изпълнение на СМР, не могат да бъдат по-кратки от минималните 
срокове, посочени в чл. 20 от 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. 

(5) Линеен календарен график за изпълнение на СМР   

При предаването на „Инвестиционния проект“ във фази „Технически проект“ и „Работен проект“ 
за одобрение от Възложителя, Изпълнителят следва да предостави актуален линеен календарен 
график за изпълнение на СМР, съобразен с представената в техническото му предложение 
Концепция за изпълнение на строителството, както и да изготви количествено-стойностна сметка. 

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 5. Мястото на изпълнение на договора е ФМИ към СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Джеймс 
Баучер“ № 3, УПИ I, кв. 170, р-н „Лозенец“, III част”, гр. София. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6.  Изпълнителят има право: 

Изпълнителят има право: 

1. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката; 

2. Да получи уговорената с настоящия договор цена при условията, и по реда, предвидени в него 
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3. Да иска от Възложителя приемане на работата, в случай че е изпълнена точно. 

4. Да поиска спиране на срок за изпълнение на работите по договора, в предвидените в ЗОП случаи, 
в случай че климатични или други обективни условия попречат на възможността му за работа. За 
целта той трябва да представи мотивирано писмено искане, в което да изложи подробно 
причините, които налагат спирането. Това искане трябва да бъде подкрепено със съответни 
доказателства като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и 
други подходящи. 

5. При частично изпълнение на възложената задача и ако по-нататъшното изпълнение на задачата 
се окаже невъзможно по причини, независещи от Изпълнителя и Възложителя, да получи 
възнаграждение в размер, съответстващ само на изпълнената част от работата. 

 Чл. 7. Изпълнителят е длъжен, във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва всички 
разпоредби на действащото законодателство, регламентиращи задълженията на проектанта, 
строителя и авторския надзор, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по 
изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по 
време на целия срок на Договора. 

Чл. 8.  (1) Изпълнителят се задължава да изработи “Инвестиционните проекти“ качествено, 
спазвайки разпоредбите на действащото законодателство, Техническата спецификация и 
Техническото предложение на Изпълнителя, в сроковете по настоящия Договор.  

(2) Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в съответствие с приложимата 
нормативна уредба, като е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото 
времетраене на СМР, и да упражнява авторски надзор своевременно и ефективно, като се явява на 
обекта след писмено поискване от Възложителя и/или Консултанта на обекта, и винаги когато 
присъствието на проектанта на обекта е необходимо. 

(3) Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 

1. Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, за което 
проектантът е уведомен писмено минимум 48 часа предварително; 

2. Периодични проверки на обекта за упражняване на авторския надзор; 

3. За участие в приемателна комисия на извършените СМР, за което проектантът е уведомен 
писмено минимум 48 часа предварително; 

4. При подписване на актове и протоколи от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството. 

5. и други случаи в съответствие с нормативната уредба. 

(4) Изпълнителят участва при изработване и съгласуване на промени в проектната документация 
при необходимост, по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта. Промени в 
приетия Работен проект, които са извън Техническата спецификация и Идейния проект, но са 
поискани от Възложителя, се договарят допълнително. 

(5) Ако в хода на изпълнение на СМР на обекта се установят скрити пропуски и грешки в 
разработения „Инвестиционен проект“, Авторският надзор трябва да ги отстрани за своя сметка. 
Пропуските се документират с Работен протокол между Възложителя, Изпълнителя и лицето, 
осъществяващо Строителен надзор на работна среща между страните, на която ще се поставят и 
срокове за отстраняването на пропуските. 

(6) Изпълнителят изготвя и заверява екзекутивната документация, съгласно изискванията на чл. 
175, ал. 2 от ЗУТ. На заверка подлежат поне 3 /три/ пълни комплекта екзекутивна документация за 
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строежа на хартиен носител, сканирани и предоставени и на електронен носител, в следните 
формати: графична част (чертежи) – dwg и pdf; текстова част – doc; таблична част – xls. 

(7) При изпълнение на задачата авторският надзор изпълнява следните дейности: 

 изпълнение на цялостен авторски контрол върху изпълнението на СМР и тяхното 
съответствие с изготвените проекти, като се следи за спазването на одобрените проекти 
и заложените в тях спецификации на материалите и съоръженията; 

 вземане на необходимите проектантски решения при изпълнение на СМР и указания за 
изпълнението им; 

 изготвя корекции и съгласува детайли в процеса на строителството, дава устни и 
писмени указания (в заповедната книга) на строителите при възникнали неясноти, 
несъответствия с проектите възникнали по време на строителството, за които писмено 
уведомява Възложителя; 

 участва в съставянето и подписването на необходимите протоколи, съгласно Наредба 
№ 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

 консултира изпълнителя на СМР при избора на материалите, като следи стриктно 
произхода и техническите им характеристики да отговарят на заложените в одобрения 
проект; 

 осъществява контрол и извършва евентуални корекции на елементите, доставени от 
изпълнителя на СМР; 

 дава указания при изпълнението на СМР; 

 при необходимост изготвя нови проектни решения или дава подробни детайли за 
изпълнение на СМР/СРР; 

 изготвя доклад за установени нередности до Възложителя при констатиране в процеса 
на изпълнение на задълженията си; 

 съдейства на Възложителя при въвеждане в експлоатация на обект и участва в 
приемателната комисия м рамките на своята компетентност. 

Чл. 9.  Изпълнителят се задължава да държи на обекта един комплект от проектите и да ги 
предоставя, при поискване от представител на Възложителя, строителния надзор или 
проектантите, упражняващ авторски надзор, за нанасяне и заверка на поправки по време на 
изпълнението на обекта. 

Чл. 10. Изпълнителят е длъжен да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от 
представители на Възложителя и на специализираните контролни органи, заповедна книга 
съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, съответно подписана и подпечатана от строителен 
надзор. 

Чл. 11. Изпълнителят е длъжен незабавно да уведомява Възложителя за всички обстоятелства, 
които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-
монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта. 

Чл. 12. При изпълнение на възложените работи Изпълнителят се задължава да спазва изискванията 
на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, както и правилата по 
техническа безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както и да взима необходимите 
мерки за опазване на околната среда при извършване на възложените му с настоящия договор 
дейности.  

Чл. 13. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че доставяните материали и съоръжения, 
предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на Договора, са в съответствие с 
инвестиционния проект по всички части и отговарят на спецификациите и техническите 
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стандарти. Не се допуска влагането на доставки, неотговарящи на спецификациите и стандартите. 
При констатиране от строителен надзор и/или от представител на Възложителя на некачествени 
доставки, Изпълнителят е длъжен незабавно да отстрани за своя сметка същите от строителната 
площадка. 

Чл. 14. Изпълнителят е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на 
неизпълнение на задълженията по договора.  

Чл. 15. Некачествено или лошо изпълнени, неотговарящи на стандартите в строителството СМР, 
не се заплащат. 

Чл. 16 За срока на Договора, Изпълнителят се задължава да поддържа валидни застраховки за 
покриване на пълната му професионална отговорност като проектант и строител, съгласно 
изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда 
за задължително застраховане в проектирането и строителството. 

Чл. 17.  Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от 
неговата работа в рамките на посочените гаранционни срокове. 

Чл. 18. Изпълнителят е длъжен да поддържа връзка с Възложителя в лицето на упълномощените 
от него представители и да се съобразява с указанията му/им относно качественото и точно 
изпълнение на работата. 

Чл. 19. Изпълнителят се задължава да осигурява винаги достъп до строителната площадка, в това 
число до строежа/помещенията и техническата документация, свързани с изпълнението на 
възложените дейности, на упълномощени представители на Възложителя, Проектанта, 
Строителния надзор и други контролни органи, както и да осигури присъствието на негов 
представител.  

Чл. 20.  Изпълнителят ще съгласува с компетентните органи и участници в строителния процес 
работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и 
проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по 
начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Във всички случаи, 
Изпълнителят ще отправя исканията си за съгласуване поне 3 дни преди планираното започване 
на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на изискуемите 
разрешителни, когато е приложимо.  

Чл. 21. Изпълнителят изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При 
ползване на подизпълнител, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66 от Закона 
за обществени поръчки. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е 
обявил в офертата си ползването на подизпълнители. 

Чл. 22. Изпълнителят се задължава при изпълнение на настоящия Договор да спазва следните 
задължения: 

 да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;  

 да докладва за възникнали нередности;  

 да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за 
предприетите мерки за тяхното разрешаване; 

 да докладва за възникнали нередности; 

(2) Когато е приложимо, да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, 
че Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове финансират 
проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и 
публичност, предвидени в съответните актове от Европейското право. В този смисъл 



11 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 
структурни и инвестиционни фондове, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на 
договора, и при всички контакти с медиите, ако има такива. Той трябва да помества логото на ЕС 
и логото на ОПНОИР навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма 
и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: “Този договор се 
изпълнява с финансовата подкрепа на Проект Големи данни за интелигентно общество“ (GATE), 
договор BG05M2OP001-1.003-0002-С01) на Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014 – 2020 чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M2OP001-1.003 допълваща подкрепа за български научни организации с одобрени 
проекти по програма Хоризонт 2020  – Widespread – Teaming фаза 2. Всяка информация, 
предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или среща, трябва да конкретизира, че проектът 
е получил финансиране от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, предоставено чрез ОПНОИР. 

(3) Да съблюдава и спазва указанията за изпълнение на договори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни  и инвестиционни 
фондове, приложими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 23.  Изпълнителят е длъжен да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения 
и всяка друга информация, относно дейността на Възложителя, които е узнал във връзка или по 
повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи. 

Чл. 24. (1) Изпълнителят носи пълна отговорност за действията, бездействията и решенията на 
всички негови служители, проектанти, подизпълнители и въобще всички лица, които му помагат 
за осъществяване на дейностите, предмет на договора. 

(2) Изпълнителят отговаря за всички вреди нанесени на трети лица или на Възложителя във връзка 
с изпълнението на договора, включително, но не само глоби и актове наложени на Възложителя 
поради действия на Изпълнителя, като същите са за негова сметка. В случай, че Възложителят е 
заплатил такива, Изпълнителят дължи възстановяването на заплатените суми в срок от 5 /пет/ дни 
от уведомяването му по банковата сметка на Възложителя, посочена в този Договор, като в случай 
на забава, същият дължи и законна лихва върху незаплатените суми. 

Чл. 25. При допуснати грешки от страна на Изпълнителя, същият ги отстранява за своя сметка до 
приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции. 

Чл. 26. При изпълнение на поръчката, избраният за изпълнител участник се задължава да не 
допуска замърсяване на улици и прилежащото околно пространство, да осигурява опазване на 
дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови eмисии до минимум 
чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта. 

Чл. 27. (1) Изпълнителят на поръчката в съответствие с предвидените в закона възможности, 
предприема необходими действия за съдействие на Възложителя за съгласуване и одобрение на 
„Инвестиционния/ните проект/и“ с всички инстанции по надлежния ред, както и за издаването на 
разрешение за строеж.  

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 28. (1) Възложителят е длъжен да заплаща уговорената цена при условията и по реда, 
предвиден в настоящия договор. 

(2) Възложителят е длъжен да предостави всички необходими за проектирането изходни данни. 
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(3) Възложителят е длъжен да оказва съдействие на Изпълнителя при изпълнение на поръчката с 
предоставяне на нужната информация и действия пред компетентните органи, където 
Изпълнителят няма нужните правомощия. 

(4) Възложителят е длъжен да приеме изпълнената работа в срок от 3 (три) дни от предаване от 
Изпълнителя на протокол за нейното изпълнение. След изтичане на този срок и при липса на 
забележки от негова страна, работата се счита за приета. 

(5) Да съгласува своевременно изготвените от изпълнителя проекти със съответните институции 
и дружества, и да предприеме необходимите действия за получаване на разрешение за строеж. 

(6) Да въведе в експлоатация строежа след завършването му. 

(7) Да осигури за своя сметка консултант на строежа. 

Чл. 29. (1) Възложителят има право да поиска отстраняването от изпълнението на настоящия 
договор на персонал на изпълнителя или подизпълнителя при 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. 

(2) Възложителят има право: 

1. да прекратява частично или цялостно изпълнението на видовете дейности при установени 
проектни неточности или некачествено изпълнение; 

2. да прави контролни измервания; 

3. при констатиране на недостатъци, да иска отстраняването им в определен от него срок. 

(3) Възложителят има право, във всеки момент по време на изпълнение на договора, на достъп до 
обекта, лично или чрез негови представители, за осъществяването на контрол на изпълнението 
относно качеството, стадиите на изпълнението, както и присъствие на свои представители при 
съставянето и подписването на документи – актове и протоколи, издавани по време на 
строителството, доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба. 

(4) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя сертификати за качеството, декларации за 
произхода на материалите, декларации за съответствие и други относими документи. 

Чл. 30 Възложителят определя свои упълномощени представители, които да контролират във 
всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадия 
на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи 
на дейността на Изпълнителя. Те приемат и подписват всички документи по изпълнението на 
дейностите - предмет на договора 

VІIІ. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО.  

Чл. 31. Всички дейности предмет на настоящия договор се документират и оформят от 
Възложителя и Изпълнителя или техните упълномощени представители, чрез подписване на 
приемо – предавателни протоколи, както и съответните документи по  Наредба № 3 от 31.07.2003 
год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Чл. 32. Приемане на изпълнението на Дейност № 1: 

Приемането на изпълнението по Дейност 1.1.се удостоверява с двустранно подписан приемо-
предавателен протокол. 
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Приемането на изпълнението по Дейности 1.2, 1.3. 4 1.4. се удостоверява с отделен двустранно 
подписан приемо-предавателен протокол за всяка една от дейностите. 

При наличие на основателни забележки (липса на административни документи и/или 
констатирани несъответствия на Инвестиционните проекти с действащото законодателство) 
изпълнителят е длъжен да отстрани същите в 10 (десет) дневен срок от представянето им в писмен 
вид от страна на възложителя. 

След отстраняване на забележките (ако има такива) се съставя тристранен протокол между 
изпълнителя, консултанта и възложителя, който да удостовери одобряването на съответния 
проект. 

На всеки един етап от съгласуването от Възложителя всички проекти се представят в оригинал – 
на хартиен носител и 1 бр. на магнитен носител в следните формати: *doc и *pdf – за текстова част, 
*xls и *pdf – за таблици и количествено-стойностна сметка и *dwg и *pdf – за графична част. 

Чл. 33. За изпълнението на СМР на обекта, Изпълнителят представя за проверка и одобрение от 
Възложителя на приемо – предавателен протокол/и за действително изпълнени видове и 
количества СМР (бивш акт 19), в 5 оригинални екземпляра. 

Чл. 34. Отчитане на авторския надзор. Осъществения авторския надзор се удостоверява с приемо-
предавателен протокол за установяване на действително извършената услуга. Възнаграждението 
за авторски надзор се заплаща при спазване на реда е начинът на плащане, посочен за Дейност № 
3. 

Чл. 35. (1) Възложителят и/или лицето/лицата упражняващо/и строителен надзор може/могат по 
всяко време да инспектира/т работите, да контролира/т технологията на изпълнението и да издава/т 
инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология 
и начин на изпълнение. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички законосъобразни инструкции, 
указания и предписания на Възложителя и на строителния надзор. 

(2) Проявените дефекти и недостатъци се констатират с протокол, подписан от представители на 
страните и Строителния надзор, в който се посочват и сроковете за отстраняването им. 

(3) Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се 
разрушават за сметка на Изпълнителя.  

(4) Срокът необходим за отстраняване на констатираните дефекти удължава срока за изпълнение 
на СМР, посочен в настоящия Договор. 

(5) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от 
оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за 
устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на 
строежа от Изпълнителя. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги 
подписват и датират. 

(6) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя.  

IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ  

Чл. 36. (1) Изпълнителят носи отговорност за осигуряване нормалното функциониране и ползване 
на завършените строителни обекти и следва да отстранява, всички скрити дефекти след 
приемането и въвеждане в експлоатация на обекта за всички изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти, в рамките на минималните гаранционни срокове по 
Наредба № 2/ от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 
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и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти. 

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в 
експлоатация (издаване на Разрешение за ползване). 

(3) В случай на констатирани недостатъци в посочените в ал. 1 срокове, Възложителят уведомява 
Изпълнителя в 3 - дневен срок от констатирането им, като в уведомлението Възложителят посочва 
и срок, в който следва да бъде отстранен констатираният недостатък. При определяне на срокът за 
отстраняване на недостатъкът, Възложителят се съобразява с характера, спешността и 
технологичните процеси при отстраняването на недостатъка. 

(4) Изпълнителят е длъжен да отстрани констатираните недостатъци за собствена сметка, в 
посочения от Възложителя срок. 

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

Гаранция за изпълнение: 

Чл. 37. (1) При подписването на този Договор, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция 
за изпълнение в размер на 4 %  (четири на сто) от цената на Договора без ДДС, а именно ……… 
(…………………………) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 
Изпълнителя по Договора. 

(2) Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и 
следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП.  

(3) При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по 
сметка на Възложителя:  

Банка: ………………. 

Банков код: ……………… 

Банкова сметка: ……………….. 

(4) Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция или застраховка, 
тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима, изискуема при първо писмено поискване, в което 
Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на 
обществена поръчка.  

(5) Когато гаранцията е представена под формата на застраховка, Възложителят следва да бъде 
посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива 
отговорността на изпълнителя по сключения с Възложителя договор и не може да бъде използвана 
за обезпечение на отговорността на Изпълнителя по друг договор.  

(6) В случаите, когато гаранцията за изпълнение е представена под формата на банковата гаранция 
или на застраховка, същата се представя в оригинал и следва да бъдат със срок на валидност: 

 0.02 % ( нула цяло нула два процента) от цената на договора без ДДС със срок на 
валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за предаване на  проекта. 

 3.98 % ( две цяло и деветдесет и осем процента) от цената на договора без ДДС със срок 
на валидност, най- малко 30 (тридесет)  дни след крайния срок за изпълнение на 
строителството. 

 (7) В случай, че Възложителят не е усвоил част от гаранцията и не са настъпили обстоятелства за 
нейното задържане, гаранцията за изпълнение се освобождава поетапно, по следния начин: 



15 

 0.02 % ( нула цяло нула два процента) от цената на договора без ДДС до  30 (тридесет) 
дни след предаване на  проекта. 

 3.98 % ( едно цяло и деветдесет и осем процента) от цената на договора без ДДС до 30 
(тридесет)  дни след подписване на Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа (Образец 15). 

Чл. 38. (1) Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1.1. и 2.1. от Договора Изпълнителят предоставя гаранция за 
обезпечаване на авансовото/ите плащане/ия. 

(2) Гаранцията се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да 
отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП. 

(3) Изпълнителят представя документи за гаранцията за авансово предоставени средства, 
покриваща 100 % от стойността на средствата, преди получаване на авансовото плащане по 
договора. 

(4) При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по 
сметка на Възложителя:  

Банка: ………………. 

Банков код: ……………… 

Банкова сметка: ……………….. 

 (5) Когато участникът избере гаранцията за авансово предоставени средства да бъде банкова 
гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима, изискуема при първо 
писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по 
настоящия договор. 

(6) Когато гаранцията е представена под формата на застраховка, Възложителят следва да бъде 
посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива 
отговорността на изпълнителя по сключения с Възложителя договор и не може да бъде използвана 
за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.   

(7) В случаите, когато гаранцията за авансово предоставени средства е представена под формата 
на банковата гаранция или на застраховката, същата се представя в оригинал и следва да бъдат със 
срок на валидност до най- малко 30 (тридесет)  дни след крайния срок за изпълнение на  договора. 

(8) В случай, че Възложителят не е усвоил част от гаранцията и не са настъпили обстоятелства за 
нейното задържане, Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваща авансовото плащане в 
срок до 3 (три) дни след усвояване или връщане на аванса. Гаранцията за авансово плащане се 
освобождава поетапно, като същата се редуцира след всяко плащане, чрез приспадане усвоения 
аванс съобразно извършеното междинно плащане. 

Чл. 39 (1) Изпълнителят е длъжен да поддържа валидни всички представени във връзка с 
изпълнението на договора гаранции.  

(2) В случай, че срокът на договора бъде удължен, както и в случай, че срокът на гаранцията 
изтича, преди да са настъпили условията за нейното освобождаване, изпълнителят има задължение  
да удължи гаранцията, представена под формата на банкова гаранция или под формата на 
застраховка. Удължената гаранция следва да покрива срока на договора (в приложимите случаи – 
удължен такъв) плюс 30 (тридесет) дни. 
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(3) В случай, че Изпълнителят не изпълни задължението си да представи нова и удължена гаранция 
7 дни преди изтичане срока на валидност на представената гаранция, то в този случай 
Възложителят има право да усвои същата. 

(4) Гаранциите не се освобождават 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 гаранциите. 

(5) Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при 
него. Всички разноски свързани с изваждането и поддържането на гаранциите са за сметка на 
изпълнителя. 

(6) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение и/или 
гаранцията обезпечаваща авансовото плащане, при пълно или частично неизпълнение на 
задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя, както и в случаите на лошо, 
частично и забавено изпълнение, на което и да е задължение на Изпълнителя и/или при разваляне 
или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на 
задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми, включително за начислени по 
договора неустойки или обезщетения. Гаранцията за авансово предоставените средства се задържа 
само в случаите когато предоставеният аванс не е възстановен от Изпълнителя. 

(7) Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение и/или гаранцията 
обезпечаваща авансовото плащане и в следните случаи: 

1. ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 30 (тридесет) дни след 
датата на влизане в сила и Възложителят развали Договора на това основание;  

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато строителството не отговаря на изискванията на 
Възложителя и разваляне на Договора от страна на Възложителя на това основание; 

3. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в несъстоятелност. 

Гаранцията за авансово предоставените средства се задържа само в случаите когато 
предоставеният аванс не е възстановен от Изпълнителя. 

(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 чл. 3, ал. 3 от 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) Задържането на гаранциите по Договора изцяло или частично не изчерпва правата на 
Възложителя да търси обезщетение в по-голям размер. 

ХI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

Чл. 40. (1) При забава от страна на Изпълнителя по чл. 4, ал. 2 от Договора, същият дължи на 
Възложителя неустойка в размер на 0,01 % /нула цяло нула един процента/ на ден от стойността 
на съответната забавена дейност (проектиране, строителство или авторски надзор), но не повече 
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от 5 % /пет процента/  от общата стойността за изпълнение на съответната дейност, посочена в чл. 
2  от Договора.  

(2) Извън случаите на ал. 1, при забава от страна на Изпълнителя на негово задължение свързано 
с изпълнението на СМР, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,01 % /нула цяло 
нула един процент/ на ден от стойността на строителството посочена в чл. 2, ал. 1, т.2, но не повече 
от 5 % /пет процента/ от нея. 

(3) Възложителят безусловно удържа сумите за неустойка първо от плащания към Изпълнителя, а 
след това от представената от изпълнителя гаранция. 

(4) При забава от страна на Възложителя по чл. 3 от Договора, същият дължи на Изпълнителя 
неустойка в размер на 0,01 % /нула цяло нула един процент/ на ден от стойността на съответното 
забавено плащане, но не повече от 5 % /пет процента/  от стойността на съответното забавено 
плащане.  

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И/ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 41. (1) „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, възникнало след сключването на договора. 

(2) „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, 
независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно 
изпълнението при договорените условия. 

(3) Не са налице „непреодолима сила” и „непредвидени обстоятелства”, ако съответното събитие 
е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то може да 
бъде преодоляно. 

(4) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се 
дължи на „непреодолима сила” и/или на „непредвидени обстоятелства”. Неизправната страна, 
която е била в забава към момента на настъпване на непреодолима сила и/или непредвидените 
обстоятелства, не може да се позове на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства. 

Чл. 42. (1) Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата страна за 
настъпването и възможните последици от „непреодолимата сила” и/или „непредвидените 
обстоятелства” до 10 дни от датата на възникването им.  

(2) В случай, че уведомяването по предходната клауза не е било изпратено в договорения срок, 
засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би й дало настъпването на 
обстоятелство на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира. 

Чл. 43. В случай на „непреодолима сила” и при условие, че тя забави изпълнението на договора 
повече от един месец, Възложителят има право да прекрати договора, като в този случай 
Изпълнителят трябва да възстанови на Възложителя всички суми, получени от него до датата на 
прекратяване на договора без лихва. 

XIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО) 

Чл. 44 (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само 
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител. 
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(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да 
бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на 
Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при 
предвидените в ЗОП условия. 

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия 
Договор е на Изпълнителя. 

Чл. 45 (1) 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 директно на подизпълнителя. 

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок 
от получаването му. 

(3) Към искането по ал. 2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 
плащанията или част от тях като недължими. 

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, 
до момента на отстраняване на причината за отказа. 

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение 
на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

(6) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят 
уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 
посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената 
информация в хода на изпълнението на поръчката. 

(7) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена 
поръчка се допуска при 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 по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява.  

(8) При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя копие 
на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на 
условията по алинея 7 в срок до три дни от неговото сключване. 

ХIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 46. (1) Действието на този договор се прекратява в следните случаи: 

1. с изтичане на срока по чл. 4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него; 

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на 
невъзможността и да представи доказателства; 

при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на 
законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛ. 
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(2) Договорът може да бъде прекратен 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 
искане на всяка от Страните. 

(3) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено 
задължение на другата Страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. 
от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от 
изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на 
Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на 
интереса на изправната Страна. 

За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 
задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи: 

1. Когато Изпълнителя не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30 дни, считано от Датата 
на влизане в сила на Договора, т.е. при подписан договор за проектиране за обекта; 

2. Изпълнителят е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 7 дни; 

3. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и 
Техническото предложение. 

Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му 
даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно 
или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

(4) Възложителят прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 
обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 
прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на 
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при 
непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

(5) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице 
– Страна по Договора без правоприемство: 

Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към момента на 
прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

Изпълнителят се задължава: 

а) да преустанови извършване на работата, с изключение на такива дейности, каквито може да 
бъдат необходими и поискани от Възложителя; 

б) да предаде на Възложителя всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до 
датата на прекратяването; и 

в) да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на Възложителя 
и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на Договора. 

Чл. 47. При предсрочно прекратяване на Договора, Възложителят е длъжен да заплати на 
Изпълнителя реално изпълнените и приети по установения ред Услуги. 

XV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 Дефинирани понятия и тълкуване 
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Чл. 48. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 
понятия имат значението, дадено им в ЗОП и ЗУТ, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП и ЗУТ или, ако няма такива за някои понятия – според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП и ЗУТ. 

(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. 

 Спазване на приложими норми. 

Конфиденциалност 

Чл. 49. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала известна при или по повод 
изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална 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. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация 
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като 
това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която 
и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 
съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до Страните. Задълженията, свързани с 
неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора 
на каквото и да е основание. 

Публични изявления 

Чл. 50. 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 Услугите, 
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. 

 Авторски права 
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Чл. 51. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 
сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други 
елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, 
принадлежат изцяло на Възложителя в същия обем, в който биха принадлежали на автора. 
Изпълнителят декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените 
документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско 
право. 

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
Възложителят и/или Изпълнителят установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на 
документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено 
авторско право на трето лице, Изпълнителят се задължава да направи възможно за Възложителя 
използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 
нарушени. 

(3) Възложителят уведомява Изпълнителя за претенциите за нарушени авторски права от 
страна на трети лица в срок до 5 (пет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 
основателни претенции, Изпълнителят носи пълната отговорност и понася всички щети, 
произтичащи от това. Възложителят привлича Изпълнителя в евентуален спор за нарушено 
авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4) Изпълнителят заплаща на Възложителя обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите 
ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица. 

 Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 52. 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 
и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно 
приложимото право. 

 Изменения 

Чл. 53. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 
ЗОП. 

XV. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 54. (1) Всички съобщения и уведомления между страните, свързани с изпълнението на този 
Договор следва да съдържат наименованието и номера на Договора и да отговарят на изискванията 
за информация и публичност, като същите са валидни, ако са направени в писмена форма и са 
подписани от упълномощените лица. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва: 

За Възложителя: 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  
Тел.: …………………………………………. 
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Факс: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: …………………………………………. 

За Изпълнителя: 

Адрес за кореспонденция: …………………………………………. 
Тел.: …………………………………………. 
Факс: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: …………………………………………. 

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 55. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия 
Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

Чл. 56. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско 
законодателство. 

Чл. 57. При изпълнението на Договора, Изпълнителят (и неговите подизпълнители (ако е 
приложимо)) 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. 

Чл. 58. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това 
не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. Недействителната или 
неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.  

Чл. 59. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 
писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 
ЗОП. 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация и Идеен проект; 
2. Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя; 
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя; 
4. Приложение № 4 - Списък на екипа 

Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за 
Изпълнителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

__________________     __________________  

 


