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Приложение № 14 

/Образец/ 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА” 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

 

Днес ___.___.2017 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, ЕИК 000695324, 

гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3, представлявано от Красимир Дончев  Каракачанов 

- министър на отбраната на Република България, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 

една страна 

и  

__________________________________________________________ от друга страна, 

регистрирано и вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 

____________, със седалище и адрес на управление град _____________, община 

____________, район ____________, ж.к. ____________, ул. ____________ № ___, ет. ___, 

представлявано от ____________, управител, с л.к. № ____________/____________г., 

издадена от МВР гр. ____________ и ЕГН ____________, наричано по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, в съответствие с националното законодателство на Република България, се 

сключи настоящия договор, заедно с всички приложения, неразделна част от него, наричан 

по-долу за краткост ДОГОВОР, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/ и „Протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците“ с рег. № __________/___.___.2017 г., за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

обществена поръчка с предмет „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на 

строително-монтажни работи за Проект 3TI31009 – Provide hand grenade range 

„Изграждане на полигон за ръчни гранати” във в. ф. 32 450 – Мокрен“.  

Проектът е част от Пакет от способности СР 9А0401 Force Integration and Enhanced 

Training - FIET и се реализира и финансира по Програмата на НАТО за инвестиции в 

сигурността. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности: 

1. Изработване на Сметкa за оценка на разходите тип „Б” (Туре B Cost Estimate, 

TBCE) в съответствие с Техническо ръководство за метода за представяне на искане за 

средства за проекти на летища INFRA/AIR/88/250 (Method of Presentation of Requests Funds 

for Airfields Projects Technical Guidance). 

2. Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект”, включващ 

геодезическо заснемане, изготвяне на инженерно-геоложки доклад и подробни 
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количествено-стойностни сметки, съгласно Задание за проектиране и при спазване 

изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. 

3. Изработване на план за управление на строителните отпадъци в обхват и 

съдържание съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (обн. ДВ бр. 89 от 2012 

г.), Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките 

за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, и Закона за управление на 

отпадъците, включително сортиране, извозване и депониране на строителните отпадъци и 

възстановяване на околното пространство. 

4. Защита на инвестиционния проект и Сметкa за оценка на разходите тип „Б” (Туре 

B Cost Estimate, TBCE) при възникнали въпроси в това число и пред органи на НАТО. 

5. Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в съответствие с 

разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове 

към него, което включва: 

5.1. Извършване на контрол на строителната площадка във връзка с качеството на 

строителните работи и стриктното спазване на проекта. 

5.2. Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.  

5.3. Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта. 

5.4. Консултации, извършвани чрез срещи с проектантите или чрез електронните 

средства за комуникация. 

5.5. Извършване на промени в проекта чрез изработване на допълнителни чертежи на 

детайли и отразяването им в екзекутивни чертежи, при необходимост, възникнала по време 

на строителството. 

5.6. Участия в комисии и съставяне на протоколи за приемане на строителните работи. 

6. Изпълнение на строително–монтажни работи, съгласно изискванията на одобрените 

от Възложителя работен инвестиционен проект и количествено-стойностна сметка /КСС/. 

 

II. ТЪЛКУВАНЕ, ЕЗИК И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Чл. 2. Приложенията към договора са неразделна част от него и позоваването на 

ДОГОВОРА включва и позоваване на тях. 

Чл. 3. (1) Кореспонденцията между страните (документи, известия, откази и други 

съобщения) във връзка с изпълнението на този договор, се извършва в писмена форма, на 

български език, а при необходимост и на английски език. 

(2) Документи, известия, откази и съобщения между страните се изпращат на следните 

адреси: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Министерство на отбраната на Република 

България 

Главна дирекция „Инфраструктура на 

отбраната” 

Отдел „Инвестиционни проекти и обществени 

поръчки в строителството“ 

Ул. „Дякон Игнатий” № 3, гр. София 1092 

тел: +359 2 92 20 749; +359 2 92 20 703 

факс: +359 2 92 20 704 

………………….. 

адрес:…………… 

тел.:……………... 

факс:……………. 

e-mail:…………… 
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e-mail: z.dimitrova@mod.bg 

лица за контакт: инж. Зорница Димитрова, 

инж. Милена Иванова 

 

(3) При промяна на адреса за кореспонденция, страната е длъжна да уведоми писмено 

другата страна в срок до 3 (три) дни. 

(4) Документи, известия, откази или други съобщения, изпратени на последно 

посочените адреси за контакт в договора, преди получаване на уведомление за промяна по 

ал. 3, се считат за редовно връчени. 

(5) При възникване на спор, породен от различно тълкуване на значението на 

документ на английски език и неговият официален превод на български език, се взимат 

предвид текстовете на оригиналния документ. 

(6) Терминът „дни” се тълкува като „календарни дни“, освен ако изрично не е 

посочено, че са работни. 

 

III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) Общата стойност на договора съгласно „Ценовото предложение“ – 

неразделна част от договора, е в размер на _____ (__с думи__) лева, без ДДС, е формирана, 

както следва:  

1. Цена за изготвяне на Сметкa за оценка на разходите тип „Б”, инвестиционен проект 

във фаза „работен проект”, подробни количествено-стойностни сметки, план за управление 

на строителните отпадъци на обекта, както и упражняване на авторски надзор по време на 

строителството – в размер на _____ (__с думи__) лева, без ДДС. 

2. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи в размер на _____ (__с 

думи__) лева, без ДДС. 

3. При възникване на непредвидени видове работи – 10 % върху стойността по т. 2, в 

размер на _____ (__с думи__) лева, без ДДС. 

 (2) В случаите при възлагане на непредвидени видове строителни и монтажни работи, 

извън предвидените в количествено – стойностната сметка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща 

по единични цени, формирани при следните показатели на ценообразуване: 

1. Разход на труд – Уедрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството 

/ТНС/ със средна часова ставка: на _____ (__с думи__) лева/ч.ч., без ДДС. 

2. Разход на материали – по УСН и доказуеми фактурни цени. 

3. Допълнителни разходи – ____% върху цената на труда и ____% върху 

механизацията. 

4. Доставно-складови и транспортни разходи – ____ % върху стойността на 

материалите. 

5. Печалба – ____ % върху изпълнените строителни и монтажни работи. 

(3) Размерът на авансовия превод е ____ % от цената, представляваща цената за 

изпълнение на строително – монтажни работи по чл. 4, ал. 1, т. 2 е в размер на _____ (__с 

думи__) лева, без ДДС. 

(4) Договорените стойности по предходните алинеи са окончателни и не могат да 

бъдат надвишавани. 

(5) В общата стойност по ал. 1 се включват всички необходими разходи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изготвянето на проектите, разходи за размножаване и консумативи 

mailto:z.dimitrova@mod.bg
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(офис-материали, електроенергия, вода, монтаж на временни измервателни уреди, телефони, 

битово и техническо осигуряване на работници и служители), разходи за изпитване на 

качеството, инспектиране, временно строителство, всички застраховки, осигуровки, 

административни разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, рискове от общо естество и всички останали 

присъщи разходи за извършване с необходимото качество на работите и приемането на 

обекта, в това число и други непредвидени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но необходими за 

извършване дейности по договора. 

 (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е 

единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, каквито и да било други суми. Заплащането ще се извършва 

по реално извършени дейности, количества и цени в рамките на договора. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че оферирайки количествено – стойностната си 

сметка, е изложил пълно и окончателно посочените от него ставки и цени за съответните 

видове работи, така че общата стойност на СМР покрива всичките му задължения за тяхното 

изпълнение за целия офериран срок. 

(8) Единичните цени, посочени в количествено–стойностната сметка са окончателни 

и не се променят при промени в цените на труда, строителните продукти, оборудването и др. 

(9) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на 

единичната цена за тази работа. 

(10) Изпълнените количества СМР се удостоверяват по договорените цени и 

действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните 

документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР. 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ полагащото се възнаграждение 

по чл.4, ал.1, както следва:  

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ _____ (__с думи__) лева, 

представляващи 90 % от сумата по чл. 4, ал. 1, т. 1 в 30 (тридесет) дневен срок след 

одобряване на работния проект (след представен комплексен доклад от КОНСУЛТАНТА) и 

издаване на Разрешение за строеж, срещу представяне на приемо-предавателен протокол и 

фактура. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ _____ (__с думи__) лева, 

представляващи 10 % от сумата по чл. 4, ал. 1, т. 1 в 30 (тридесет) дневен срок след издаване 

на Разрешение за ползване и срещу представяне на фактура. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 по 

банков път до 30 (тридесет) дни след получаване в Министерството на отбраната на: 

1. Оригинал на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. Тристранно подписан протокол и опис/сметка 22 между представители на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА, за действително извършените СМР. 

3. Подробни количествени сметки за действително извършените видове работи, 

заверени от КОНСУЛТАНТА. 

4. Съответните протоколи и актове съгласно Наредба № 3. 

Чл. 6. (1) Плащанията по договора се извършват по банков път в лева без ДДС.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оформя първичните си финансови документи на български език 

и без начисляване на ДДС.  

(3) При възникване на допълнителни количества или непредвидени видове СМР в 

рамките на определената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойност за непредвидени разходи, същите се 
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изпълняват само след вписване в заповедната книга на строежа. Същите се заплащат, както 

следва: 

1. В случаите, когато действително изпълнените количества строителни и монтажни 

работи надвишават изброените в количествено–стойностната сметка, същите се заплащат по 

посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени в количествено – стойностната сметка. 

2. В случаите при възлагане на допълнителни видове строителни работи, извън тези в 

количествено–стойностната сметка, същите се заплащат по единична цена, формирана при 

показателите на ценообразуване, посочени в чл. 4, ал. 2 от ДОГОВОРА. 

(4) Плащането на аванса за изпълнение на строително – монтажни ще се извърши до 

60 дни след подписване на Протокол образец 2 и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на фактура и гаранция за обезпечаване 100 % на стойността на аванса. Срокът на валидност 

на гаранцията за аванс е 30 дни след въвеждане на обекта в експлоатация съгласно Наредба 

№ 2 от 31.07.2003 г.  

(5) Усвояването на аванса за обекта се отчита като от стойността на извършените 

строително – монтажни работи се приспада пропорционално като процент [%] от приведения 

аванс, започвайки от първото актуване. Със същите стойности ще се редуцира и гаранцията, 

обезпечаваща преведения аванс, след представяне на документите по чл. 5, ал. 3 в главна 

дирекция „Инфраструктура на отбраната”. 

(6) Гаранцията за аванс представлява:  

1. паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на отбраната, дирекция 

„Финанси“, Българска Народна Банка ЦУ, гр. София 1000, пл. „Александър І” № 1, IBAN: 

BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC BNBGBGSD; 

или 

2. оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за пълната стойност на 

аванса в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след приемане 

на изпълненото строителство на обекта, удостоверено с протокол за установяване годността 

за ползване на строежа, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и издадено Разрешение за ползване на 

обекта; 

или 

3. застраховка, обезпечаваща авансовото плащане – оригинал, с валидност 30 

/тридесет/ дни след приемане на изпълненото строителство на обекта, удостоверено с 

протокол за установяване годността за ползване на строежа, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

издаване на Разрешение за ползване на обекта; Застраховката е необходимо да бъде 

представена съгласно изискванията на Приложение № 14.1. 

(7) Текстът на банковата гаранция/застрахователната полица се уточнява 

предварително между страните. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ иска освобождаване от ДДС по реда на чл. 173, ал. 1 от 

Закона за данък върху добавената стойност. 

Чл. 8. (1) Банковите реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са: 

IBAN: ___________________________________________________________________ 

BIC: ____________________________________________________________________ 

Банка: ___________________________________________________________________ 

Адрес на управление: ______________________________________________________ 

(2) При промяна на банковите реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ той уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни. 
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ІV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 9. (1) Срокът за цялостно изпълнение на поръчката е _____ (_____) дни от датата 

на сключване на договора в т. ч.: 

1. Срокът за изготвяне на Сметка за оценка на разходите тип „Б” по чл. 1, ал. 2, т. 1 е 

_____ (_____) дни. 

Срокът започва да тече от деня следващ писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за получен достъп до обекта и завършва с предаването на Сметка за оценка на разходите тип 

„Б” от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол. 

2. Крайният срок за изработването на инвестиционeн проект във фаза „работен 

проект”, включващо дейностите по чл. 1, ал. 2, т. 2 от ДОГОВОРА и подробна количествено-

стойностна сметка е _____ (_____) дни. 

Срокът започва да тече от деня следващ писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за одобрена от оганите на НАТО Сметка за оценка на разходите тип „Б” и завършва с 

предаването на инвестиционeн проект във фаза „работен проект” и подробна количествено-

стойностна сметка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен 

протокол. 

3. Срокът за упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на издаване на 

Разрешение за строеж и завършва с издаване на Разрешение за ползване. 

4. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е _____ (_____) дни като 

започва да тече от подписване на Протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството и завършва с подписване на Констативен 

протокол за установяване годността за приемане на строежа (Протокол образец 15) съгласно 

същата наредба. 

(2) Срокът за изпълнението на строително-монтажните работи може да се спира при 

следните условия: 

1. Изключително неблагоприятни климатични условия, установени с метеорологична 

справка. 

2. Наличие на непреодолима сила. 

3. Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до строителната 

площадка за извършване на строително-монтажните работи, установена с двустранно 

подписан протокол. 

4. При писмено уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за решение на органи на 

НАТО или по искане на Съвместно командване на силите. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква допълването и/или коригирането на Сметкa за оценка на разходите тип 

„Б“/инвестиционния проект в случай, че за същите е установено несъответствие с 

изискванията на нормативните документи и съответните компетентни органи. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи допълнително възнаграждение. 

2. Чрез упълномощени представители във всеки момент от изпълнението на 

настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на 

изпълняваните СМР и влаганите строителни материали и оборудване, без да затруднява 

работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Да изисква некачествено изпълнените работи да бъдат отстранени или поправени 

съгласно изискванията на действащата нормативна уредба, като всички разходи в тези случаи 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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4. На всички авторски и интелектуални права върху Сметкa за оценка на разходите 

тип „Б“ и инвестиционния проект, които преминават върху него с предаването им от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор за 

подизпълнение с посочения в офертата му подизпълнител. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща директно възнаграждение на подизпълнител при 

наличие на обстоятелствата по чл.66, ал.4 от ЗОП и след представяне на следните документи: 

а. Искане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено чрез 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

б. Становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва плащанията по искането или част 

от тях като недължими; 

в. Документите, посочени в чл. 5, ал.3. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане към подизпълнител, когато 

искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа (когато 

е приложимо), както и когато не е представен някой от изискуемите документи за плащане 

съгласно клаузите на договора. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума, съгласно раздел ІІI от 

настоящия договор. 

2. Да предостави за разглеждане и одобрение от Инвестиционния комитет на НАТО 

изготвената Сметка за оценка на разходите тип „Б”. 

3. В случай че се провеждат Координационни срещи на НАТО, да уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок от датата на постъпилата от НАТО информация за 

периода на провеждането им. 

4. Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при необходимост от допълнително 

упражняване на авторски надзор, при приемането на отделните видове строително-монтажни 

работи и съставяне на актовете по време на строителството, както и при възникване на 

проблеми от проектантско и строително естество. 

5. Да осигури достъп до обекта, съгласно действащите заповеди, инструкции и 

пропускателния режим на войсковия район, по утвърден от съответните органи списък на 

лицата и механизацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на договора.  

Чл. 12. Да определи КОНСУЛТАНТ на обекта по смисъла на Закона за устройство на 

територията, който осъществява строителен надзор, извършва контрол на количеството, 

качеството и единичните цени на строително-монтажните работи, подписва количествено – 

стойностните сметки, тристранните протоколи по чл. 5, ал. 3 и оформя Сметки 22 за 

установяване на извършените строително-монтажни работи. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заверява предварително заверени от 

КОНСУЛТАНТА документи за качествено извършените и доказани с подробни 

количествени сметки СМР. 

Чл. 14.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира изпълнението и/или заменя 

определени видове работи, предвидени в количествено-стойностната сметка, включително и 

във връзка с указания и изисквания на органите на НАТО, при условията на чл. 116 от ЗОП. 

 (2) Замяната се извършва след вписване в заповедната книга. 

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не разплаща некачествено изпълнени строително-

монтажни работи или такива, несъответстващи на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за 
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условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и 

Правилата за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР). 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 

2. Да изисква допълнителни изходни данни, в случай, че в процеса на работа се появи 

необходимост от тях. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Сметка за оценка на разходите тип „Б” в 

3 (три) екземпляра на хартиен носител и 2 (два) екземпляра на цифров носител съвместим с 

формат Microsoft Office Excel 2003, на български език и превод на английски език, в 

съответствие със заданието за проектиране. 

2. Да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инвестиционeн проект във фаза “работен 

проект”, включващ изготвена проектна документация по чл. 1, ал. 2, т. 1-3 в 5 (пет) 

екземпляра на хартиен носител и 2 (два) екземпляра на цифров носител съгласно 

изискванията на заданието за проектиране и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти. 

3. Да изготви количествено-стойностна сметка на видовете СМР и да я представи 

заедно с инвестиционния проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) екземпляра на хартиен 

носител и 2 (два) екзмпляра на цифров носител, с приемо-предавателен протокол. 

Количествено-стойностната сметка се подписва двустранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и допълнително се прилага към ДОГОВОРА (Приложение № 2). 

4. Да изготви и да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ линеен календарен график за 

изпълнение на всички видове СМР до 5 дни след предоставяне от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

издаденото Разрешение за строеж. 

5. Да упражнява авторски надзор по време на строителството по всички части на 

проекта в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и 

подзаконовите нормативни актове към него. 

6. При писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя писмени отговори на 

поставени въпроси. 

7. Да отстранява за своя сметка забележките, получени от компетентните органи в 

резултат на разглеждането на проектната документация, или да извърши преработка на 

същата, в срок до 10 (десет) календарни дни, след уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8. Да извърши възложените му СМР по одобрения работен инвестиционен проект, при 

спазване на нормативно установените правила за изпълнение и приемане на строителните и 

монтажни работи и изискванията на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 

9. При изпълнение на СМР да влага изделия, материали и строителни продукти, които 

отговарят на техническите спецификации, стандарти и изисквания, съгласно Наредба № РД-

02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 

Република България. Същите да бъдат проиведени и доставени от фирми с маркировка за 

съответствие и да се придружават със сертификат за съответствие или декларация за 

съответствие, изготвени на български език.  

10. Да спазва минималните гаранционните срокове за изпълнените строителни и 

монтажни работи и съоръжения съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
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срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протокол за 

установяване на годността за ползване на строежа. 

11. Да изпълнява указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и негови представители съгласно 

Списък – приложение към договора. 

12. Да не изпълнява писмени или устни разпореждания без писменото съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение промени в позициите в КСС към договора и изискванията на 

одобрения РИП. 

13. Да отстрани за своя сметка в 20 /двадесет/ дневен срок, след писмена покана от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се дефекти и недостатъци на изпълнените от него СМР и 

монтираните изделия в гаранционния срок. 

14. Да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти 

първа категория и да има валиден талон за настоящата година и през целия срок на 

изпълнение на договора. При изтичане на удостоверението за вписване по време на 

реализация на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да го поднови за съответния срок. 

15. Да бъде застрахован за професионална отговорност съгласно изискванията на 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството за проектант и за строител за строежи първа категория, във връзка с чл. 171, 

ал. 1 от ЗУТ. Застраховката да е валидна минимум за срока на изпълнение на договора. При 

изтичане на застраховката за професионална отговорност по време на реализация на 

договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да я поднови за съответния срок. 

16. Да осигури квалифицирано техническо ръководство за изпълнение на СМР през 

целия период на изпълнението на обекта чрез издаване на негова вътрешна заповед, копие от 

която да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

17. Да вземе всички необходими мерки за опазване на пътищата, подходите и друга 

инфраструктура, ползвани от него по време на строителството, безопасността на лицата, 

работещи или пребиваващи във войсковия район, опазване на съществуващите оборудване и 

имущество, които не са предмет на поръчката, но са в обхвата на предвидените дейности, за 

което носи пълна отговорност. 

В случай на констатирана повреда на съществуващите пътища, подходи или друга 

инфраструктура, оборудване и имущество при изпълняваните от него СМР, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги възстанови за своя сметка. 

18. Да участва със свои представители в комисии съгласно Наредба 3 от 31 юли 2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, назначени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнение на нормативната уредба и приемането на обекта, 

както и по преценка от Възложителя - при провеждане на Съвместна финална инспекция и 

официално приемане на обекта от органите на НАТО (Joint Final Inspection and Formal 

Acceptance, JFAI). 

19. Да ограничи пребиваването на служители, работници и транспортни средства, 

единствено и само в района на изпълнение на възложените му видове СМР. 

20. След приключване на СМР, да изпрати писмо-покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

назначаване на комисия за изготвяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за 

установяване на годността за приемане на обекта. 

21. Да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве към обекта съгласно 

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на СМР. 

22. С предаването и заплащането на инвестиционния проект да преотстъпи авторските 

и интелектуални права върху същия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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23. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

договора и за предприетите мерки за тяхното решаване. 

24. 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. 

25. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок 

от датата на сключване на договорите за подизпълнение. 

26. Да предостави искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

директно разплащане заедно със становище дали оспорва плащанията по искането или част 

от тях като недължими, в случаите по чл.66, ал.4 от ЗОП. 

27. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ искането заедно със становището по т. 26 в 15-

дневен срок от получаването му. 

28. Да поеме отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка 

независимо от възможността за използване на подизпълнители. 

29. Да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от общата цена 

за изпълнение на договора без ДДС. 

30. Да обоснове и защити Сметкa за оценка на разходите тип „Б“ по време на 

Kоординационни срещи на НАТО. 

 
 

VІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 18. (1) При подписване на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в оригинал гаранция за изпълнение на договора. 

(2) Разходите по обслужването на гаранцията за изпълнение на договора се поемат от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ….…… лева, представляваща 

5 % от общата цена за изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на парична 

сума (депозит)/безусловна и неотменима банкова гаранция/ застрахователна полица.  

(4) Текстът на банковата гаранция/застрахователната полица се уточнява между 

страните. Изискванията към застрахователната полица, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са съгласно Приложение № 14.2 към 

договора. 

(5) Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е 30 дни след 

въвеждане на обекта в експлоатация съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

(6) Ако банковата гаранция по договора е издадена от чуждестранна банка, то същите 

следва да бъдат авизирани или потвърдени от банка на територията на Република България. 

(7) Банковата гаранция/застрахователната полица по застраховката, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя се връща съответно на 

изпълнителя/застрахователната компания, която я е издала в срок до 30 (тридесет) дни след 

въвеждане на обекта в експлоатация с Протокол обр. 16 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

(8) В случай че банката, издала Гаранцията за изпълнение на 

ДОГОВОРА/застрахователят издал застрахователната полица бъде обявен/а в 

несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, или им се отнеме 

лиценза, или откажат да заплатят предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави в 
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срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга 

банка/застраховател, съгласувана със ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. 

 Чл.19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за 

изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените 

неустойки. 

(3) При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради 

виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията 

за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. 

 

VIII. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ 

Чл.20. (1) Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти са съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на обекта в 

експлоатация. 

Чл.21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в гаранционните срокове да отстранява 

всички проявени дефекти в изпълнените СМР и съоръжения на обекта, за поддържане на 

качеството и непрекъснатата му експлоатация. 

(2) Когато през време на гаранционните срокове след въвеждането в експлоатация на 

строителния обект се появят скрити дефекти на строителния обект, споровете при 

непостигане на съгласие се решават по съдебен ред. 

Чл.22. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето през което строежът 

е имал проявен дефект, до неговото отстраняване. 

Чл.23. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са 

резултат от форсмажорно обстоятелство. 

Чл.24. (1) Ако след приемането на завършените строителни обекти и въвеждането им 

в експлоатация, и преди изтичане на съответните гаранционни срокове, възникнат 

обстоятелства, възпрепятстващи нормалното им функциониране и ползване и/или се 

установят скрити дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ известие за 

констатираното и определя срок за отстраняването им. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани дефектите като в 3-дневен срок от 

получаването на известието информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за действията, които ще 

предприеме. 

(3) В случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване 

на дефект в гаранционните срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да търси обезщетение по 

общия ред. 

 

IX. САНКЦИИ 

Чл.25. (1)  При неспазване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 0,1 % от стойността на неизпълнената вид дейност без ДДС за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10%. 
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Чл.26. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в плащанията по договора след изтичане на 

срока по чл. 9, същият дължи неустойка в размер на законната лихва. 

Чл.27. (1) При установяване на некачествено изпълнени строително-монтажни 

работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, несъответстващи на Наредба 

№ РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България и ПИПСМР, КОНСУЛТАНТЪТ на обекта спира 

изпълнението на тези работи, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не заплаща направените разходи за тях. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка некачествено изпълнените строително-

монтажни работи. 

(2) Ако при извършване на работата изпълнителят се е отклонил от поръчката или ако 

изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска: 

1. Поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане. 

2. Заплащане на разходите, необходими за поправката или съответно намаление на 

възнаграждението. 

Чл.28. (1) При неточно изпълнение, неизпълнение или виновно прекратяване на 

договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи обезщетение в размер на 15 % от 

общата цена на договора без ДДС. За неточно изпълнение се счита изпълнение 

несъответстващо на заданието за проектиране и инвестиционния проект. 

(2) В случай на прекратяване на договора по чл. 35, т. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи нито 

връщане на гаранцията за изпълнение, нито заплащане на извършените работи, а получените 

плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. 

(3) В случай на неизпълнение на чл. 17, т. 14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спира срока за 

изпълнение на ДОГОВОРА до представяне на документи доказващи вписването в ЦПРС за 

строежи първа категория. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да представи писмени доказателства за 

предприети мерки в 5-дневен срок. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е предприел мерки, 

ДОГОВОРА се прекратява едностранно и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ усвоява пълния размер на 

гаранцията за изпълнение. 

(4) В случай на неизпълнение на чл. 17, т. 15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спира срока за 

изпълнение на ДОГОВОРА до сключването на нова застраховка „Професионална 

отговорност“ за строител и проектант изпълняващи строежи първа категория. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да сключи застраховката и да я представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

5-дневен срок. В случай че не е предприел тези мерки, ДОГОВОРА се прекратява 

едностранно и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ усвоява пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

Чл. 29. (1) Ако в процеса на изпълнение на ДОГОВОРА, се констатира изоставане от 

междинните срокове по графика за изпълнение, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя 

сметка всички разходи във връзка с наваксване на изоставането и за ускоряване на СМР. 

(2) Ако забавата не бъде преодоляна и е по-голяма от 30 (тридесет) дни от съответния 

междинен срок, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно. 

Чл.30. Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението за 

нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено 

изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката. 

Чл.31. (1) Страните не носят отговорност за пълно и/или частично неизпълнение на 

своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряко 

следствие от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, 

блокади, ембарго, земетресения, и други обстоятелства с форсмажорен характер. 

Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от 

компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне на двустранен протокол, подписан 

от упълномощени представители на страните по договора. 
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(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила, е длъжна в 3 (три) дневен срок 

от настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми насрещната страна. 

При неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима 

сила. 

Чл.32. Повреди на инженерната инфраструктура, вследствие на извършените 

строително-монтажни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се 

отстраняват незабавно за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка, в случай на спиране финансирането 

на проекта от страна на органите на НАТО.  

 

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 34. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на 

свои задължения по настоящия договор, ако същото е възникнало като пряко следствие от 

действие на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, блокади, ембарго, 

земетресения и други обстоятелства с форсмажорен характер. Настъпването на такива 

обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се 

фиксира със съставяне на двустранен протокол, подписан от упълномощени представители 

на страните по договора. 

(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва в 3 (три) дневен срок от 

настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми насрещната страна. При 

неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила. 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 35. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства: 

1. С изпълнение предмета на договора; 

2. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма; 

3. При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. При прекратяване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без правоприемство; 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с писмено 

предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави предаването на работният проект с 

повече от 30 (тридесет) дни от сроковете по чл. 9 от договора, без да е уведомил писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините за забавата. 

6. Ако при извършване на работата изпълнителят се е отклонил от поръчката или ако 

изпълнената работа има недостатъци, които са толкова съществени, че работата е негодна за 

нейното договорно или обикновено предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати 

договора. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, когато се 

установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, регистрирано в  

юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и във всички останали случаи, 

предвидени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици. В  този случай не се дължи нито връщане на гаранцията 

за изпълнение, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на 

незабавно възстановяване ведно със законната лихва.   
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8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, с писмено 

предизвестие от 30 (тридесет) дни, без да дължи неустойки и обезщетения. 

(2) Прекратяването на договора, независимо от причините, не освобождава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи. 

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора в случаи на 

настъпване на събитие извън неговия контрол, включително настъпване на обстоятелства, 

породени от решения на органите на НАТО, които не са били известни и не са могли да се 

предвидят при сключване на договора, в това число неосигуряване, намаляване или забавяне 

на финансирането от страна на органите на НАТО. 

Чл. 37. Всяка от страните може да прекрати договора със седем дневно предизвестие, 

ако насрещната страна не изпълни някое свое задължение. 

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 38. (1) При изпълнение на договора се спазва пропускателния режим на местата 

за извършване на дейностите по същия. 

(2) Процедурата по издаване на пропуски и достъп до обекта се извършва от 

компетентните органи след получаване в Министерство на отбраната на данните за 

служители/техника, които ще извършват дейности по предмета на поръчката. За целта, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща съответните обобщени списъци съгласно предоставен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ образец до 5 дни след сключване на договор.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обяснение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при отказ за достъп до 

обекта на определени служители или техника. 

Чл. 39. Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по 

договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

Чл. 40. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на този договор се прилага действащото българско законодателство. 

Чл. 41. Лицата, които представляват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще осъществяват текущ 

контрол по изпълнение на настоящия договор, следят за спазване на сроковете, качеството на 

изпълнение на предмета на договора и ще подписват финансови документи при разплащането 

му, са съгласно Приложение № 3 към настоящия договор. 

Настоящият договор се изготви в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните и влиза в сила от датата на подписването му. 

Приложения:  

1. Копие на Задание за проектиране – (Приложение №1); 

2. Количествено-стойностна сметка (подписана от Възложителя и Изпълнителя) – 

(Приложение №2); 

3. Списък на лицата от главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”, които следят 

изпълнението на договора и упражняват правата на възложителя при подписване на 

финансовите документи за разплащането му – (Приложение №3); 

4. Списък на проектантите, които изпълняват всички дейности по този договор и копия 

на личните им удостоверения за проектантска правоспособност – (Приложение №4); 

5. Изисквания при гаранция за изпълнение под формата на застраховка (когато е 

приложимо); 

6. Изисквания при гаранция за авансово плащане под формата на застраховка (когато 

е приложимо). 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

 (име, подпис и печат) 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“ 
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Приложение №14.1 към договор №…….. 

ИЗИСКВАНИЯ 

за гаранция за авансово плащане под формата на застраховка 

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да е в 

оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, 

Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) 

и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра 

от нея със статут на оригинали. Министерство на отбраната е Бенефициент по 

застрахователната полица. 

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от 

Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане 

на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за 

доставка/услуга/строителство).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен 

размер.  

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя 

по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на 

Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за 

плащане сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно 

Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че 

изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло 

задълженията си по договора за проектиране и строителство, независимо от евентуални 

възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, 

въз основа на който Застрахователят ще изплаща обезщетението.  

Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна на 

Изпълнителя по договора за проектиране и строителство, (застрахован по застрахователната 

полица, за което Бенефициент по застрахователната полица е платил авансово финансови 

средства. Изключени от покритие са сумите, които представляват искания на Бенефициента 

за плащане на неустойки и лихви, както и други вреди, които не са упоменати в полицата и 

не представляват по същество обезпечаване на авансово платените финансови средства. 

6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за 

проектиране и строителство, може да се редуцира размерът на застрахователната сума, 

посочен в застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в застрахователната 

полица само след писмено подписано и подпечатано уведомление от Бенефициент по 

застрахователната полица към Застрахователя за изпълнение на съответна част от договора и 

възможност за редуциране на застрахователната сума.  

7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за проектиране и 

строителство, е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който 

да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на 

застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават 

непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в 

сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали 

изисквания към нейното съдържание се запазват.  

8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 

9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да 

бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. 

10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по 

дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните 

обстоятелства: 

10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 

добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 
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10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 

Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с 

Министерство на отбраната договор за доставка/услуга/строителство и всички други 

необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат 

класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон. 

12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане 

на застрахователната полица като гаранция за авансово плащане. 
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Приложение №14.2 към договор №…….. 

 

ИЗИСКВАНИЯ 

за гаранция за изпълнение под формата на застраховка  

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да е в 

оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования 

(в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. 

Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на 

оригинали. Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от 

Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на 

застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за 

доставка/услуга/строителство).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер.  

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по 

договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента 

посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в 

рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане 

за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят 

(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си 

по договора за проектиране и строителство,, независимо от евентуални възражения на 

изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на 

който Застрахователят ще изплаща обезщетението.  

Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др. 

уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя.  

6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за 

проектиране и строителство,, може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен 

в застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само 

след писмено подписано и подпечатано уведомление от Министерство на отбраната към 

застрахователя.  

7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за проектиране и 

строителство, е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е 

точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на 

застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават 

непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила 

от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали 

изисквания към нейното съдържание се запазват.  

8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 

9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат 

изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. 

10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена 

полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства: 

10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 

добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 

Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с 

Министерство на отбраната договор за проектиране и строителство, и всички други необходими 

документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат класифицирана информация 

или друга информация, която е защитена със закон. 
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12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на 

застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 

 

  


