РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М И Н И С Т Е Р С Т В О НА О Т Б Р А Н А Т А
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА”
ДОГОВОР № ВИ-06-11/24.06.2015 г.
Днес 24.06.2015 г., в град София между:
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ЕИК 000695324, гр. София, ул.
„Дякон Игнатий” № 3, представлявано от Татяна Василева Александрова –
главен директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и Борислав
Кирилов Попов – заместник-главен директор на главна дирекция
„Инфраструктура на отбраната“, наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една
страна
и
„АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София,
район Средец, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 3, с ЕИК 129008786, представлявано от
Павел Христов Грозданов - управител, ЕГН заличено съгласно чл. 4 от ЗЗЛД,
наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
на основание Окончателен протокол с рег. № 21-32-415/08.06.2015 г. от работата
на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-44/05.06.2015 г. на главния директор
на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и заместник-главния
директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, се сключи
настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
извърши консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NATO
Force Integration Unit – NFIU) по Програмата на НАТО за инвестиции в
сигурността (NSIP).
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности:
1. Извършване на оценка за съответствието на инвестиционен проект със
съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал.5, ал. 6, т. 2 и
ал. 8 от ЗУТ.

2. Упражняване на строителен надзор, контрол на качеството, количествата
и ценообразуването за извършените строителни работи и изготвяне на
окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.
3. Упражняване на функции на координатор по безопасност и здраве,
съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи.
4. Координиране на строителния процес с експлоатационните дружества и
приемането на строежа до въвеждането на обекта в експлоатация.
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:
Министерство на отбраната на
Република България
Главна дирекция „Инфраструктура
на отбраната”
Отдел „Инвестиции в сигурността на НАТО”
Ул. „Дякон Игнатий” № 3, гр. София 1092
тел: +359 2 92 20 746/ +359 2 92 20 709
факс: +359 2 92 20 704
имейл: i.valchanova@mod.bg
Лица за контакт: полк. Милен Христов;
инж. Ива Вълчанова

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД
гр. София 1000
ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 3
тел: +359 2 980 83 98
факс: +359 2 980 82 76
имейл: armstroy@abv.bg
Павел Христов Грозданов

(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) Терминът „дни” се тълкува като „календарни дни“, освен ако изрично не е
посочено, че са работни.
ІII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Цената за изпълнение предмета на настоящия договор е 26 980
(двадесет и шест хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС.

(2) Договорената стойност по предходната алинея е окончателна и не подлежи
на промяна.
(3) За изпълнението на дейностите посочени в раздел І, чл. 1, ал. 2 от
настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възнаграждение формирано съгласно ценовата оферта, както следва:
1. За оценяване на съответствието на инвестиционния проект със
съществените изисквания към строежите като комплексен доклад – 5 670 (пет
хиляди шестстотин и седемдесет) лева, без ДДС.
2. За упражняване на строителен надзор, контрол на качеството,
количествата и ценообразуването при изпълнение на строителните работи и
изготвяне на окончателен доклад, функции на координатор по безопасност и
здраве на строителния процес, координиране на строителния процес с
експлоатационните дружества до въвеждане на обекта в експлоатация – 21 310
(двадесет и една хиляди триста и десет) лева, без ДДС.
Чл. 5. (1) Плащанията по договора се извършват по банков път в лева, с
платежно нареждане за превеждане на дължима сума.
(2) Всички плащания се извършват без ДДС. Първичните финансови
документи се оформят без начисляване на ДДС.
(3) Всички плащания по договора ще бъдат извършвани по банков път до 30
/тридесет/ дни след получаване в Министерството на отбраната на:
1. По чл. 4, ал. 3, т. 1 - комплексен доклад за оценка на съответствието със
съществените изисквания към строежите, заверен инвестиционен проект,
издадено Разрешение за строеж, както и оригинал на фактура за извършената
услуга, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. По чл. 4, ал. 3, т. 2 – справка за дължимата сума, определена като процент
от стойността на изпълнените строителни работи съгласно подписана Сметка 22
и оригинал на фактура.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимите суми по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след предоставяне на надлежно оформени и подписани от
главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” разходооправдателни
документи, описани в чл. 5 от настоящия договор.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да иска освобождаване от ДДС по реда на чл.
173, ал. 1 и ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност.
IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8. (1) Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на
съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към
строежите и заверяване – до 5 /пет/ работни дни от датата на предоставяне на
инвестиционния проект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Срок за упражняване на строителен надзор, функции на координатор по
безопасност и здраве, контрол по количествата, качеството и ценообразуването и
координиране на строителния процес с експлоатационните дружества – започва
от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и

определяне на строителна линия и ниво на строежа (Протокол образец 2)
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството и завършва с въвеждането на обекта в експлоатация.
(3) Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ–
до 5 /пет/ календарни дни след подписване на Констативен акт за установяване
годността за приемане на строежа (Образец 15) съгласно Наредба № 3 от
31.07.2003 г.
Чл. 9. (1) Сроковете по чл. 8 от настоящия договор спират да текат при
следните условия:
1. Връщане на инвестиционен проект за отстраняване на забележки от
страна на проектанта, удостоверено с приемо-предавателен протокол между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.
2. Настъпване на обстоятелства по чл. 26, ал. 1 от настоящия договор.
3. Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до
строителната площадка, установено с двустранно подписан протокол.
4. По искане на органите на НАТО, установено с документ.
5. По искане на командващия на Съвместното командване на силите.
(2) При спиране на строително-монтажните работи, срокът на изпълнение
не тече за периода на спирането, указано в Акт образец 10 за установяване
състоянието на строежа при спиране на строителството и Акт образец 11 за
установяване състоянието на строежа и строително-монтажните работи при
продължаване на строителството за всички спрени строежи, съгласно Наредба №
3 от 31.07.2003 г.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в
размери и срокове съгласно настоящия договор.
(2) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата документация за
изпълнение на настоящия договор.
(3) Да заверява проверени и потвърдени от консултанта документи за
качествено извършените строителни работи на обекта.
(4) Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на задълженията
му във връзка с предмета на договора.
(5) Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната
площадка на обекта за изпълнение на задълженията по договора, при спазване на
реда по чл. 29 от същия.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ комплексен доклад за оценка на
съответствието и заверен инвестиционен проект, както и окончателен доклад по
чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.

(2) Чрез упълномощени представители, във всеки момент от изпълнението
на настоящия договор, да осъществява контрол на място.
(3) Да отменя или съгласува заповеди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за изпълнението на
строежа.
Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора
за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за
подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) При изпълнение на консултантската услуга да извърши всички дейности
съгласно чл. 166 и чл. 168 от Закона за устройство на територията и разпоредбите
на приложимите подзаконови актове по прилагането му, до въвеждането на
обекта в експлоатация.
(2) Да осигури заверка на заповедната книга на строежа, съгласно чл. 158,
ал. 2 от ЗУТ.
(3) При изпълнение на консултантската услуга да дава писмени указания за
точното и качествено изпълнение на строителните работи и при необходимост да
взема технически решения, които не водят до изменение на проекта и/или
увеличаване на стойността му. Във всички останали случаи – само след
съгласуване с главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“.
(4) Да координира строителния процес с експлоатационните дружества до
въвеждане на обекта в експлоатация, включително контрол на количествата,
стойностите, ценообразуването, качеството и съответствието на изпълняваните
строително-монтажни и ремонтни работи и влаганите материали.
(5) Да контролира влагането на материали, изделия и други да бъде само от
страни-членки на НАТО и съответстващи на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015
г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на
Република България, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г., в сила от 1.03.2015 г.
(6) Да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве
съгласно Наредба №2/22.03.2004 г.
(7) Да подписва, окомплектова и заверява актове и протоколи по време на
строителството, количествено-стойностни сметки, сметка образец 22, и всички
други изискуеми документи за разплащане на действително извършени
строителни работи.
(8) Да изготвя всички необходими документи, съпътстващи изпълнението
на строително-монтажните и ремонтни работи, съгласно действащата законова и
ведомствена нормативна база.
(9) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено при констатирани нарушения
на строителните правила и норми веднага след констатирането им.

(10) При установяване на некачествено изпълнени строително-монтажни и
ремонтни работи и/или влагане на некачествени материали, консултантът на
обекта спира изпълнението на тези работи.
(11) Да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателния си доклад,
не по-късно от 5 /пет/ календарни дни след подписване на Констативен акт
(Образец 15), като организира получаването за своя сметка на всички становища
на оторизираните контролни органи за въвеждане на обекта в експлоатация.
(12) Да взема мерки за отстраняване на забележките в Констативни актове
(Образец 15 и Образец 16).
(13) Да изпълнява нарежданията на посочени лица в утвърден списък от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение към договора).
(14) Да не изпълнява писмени или устни разпореждания на трети лица, без
съгласието на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и записването им в заповедната
книга.
(15) Незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна в
списъка на специалистите си.
(16) Да упражнява ежедневен и постоянен контрол на изпълняваните
строително-монтажни и ремонти работи на обекта.
(17) Да извършва за своя сметка контролни изпитвания и вземане на проби
от извършените строителни работи на обекта.
(18) Да притежава удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166,
ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издаден от Дирекцията за национален строителен контрол
(ДНСК) за целия срок на изпълнение на договора или лиценз, съгласно § 128 ал.
1 от ЗУТ и валидна застраховка за професионална отговорност за строежи първа
категория, съгласно чл. 171 от ЗУТ.
(19) В случай че по време на изпълнение на договора срока на валидност на
застраховката посочена в ал. 18 изтича, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да поднови
същата, като своевременно я предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(20) Всички подизпълнители, които имат договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
настоящата поръчка, следва да притежават необходимите документи посочени в
ал. 18, при спазване на хипотезата на ал. 19 от настоящия договор.
(21) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва със свои представители в
комисии, назначени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на националната
нормативна уредба, както и при провеждане на работни срещи, с работен език английски език, с представители на Агенцията на НАТО за комуникации и
информация, след покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с
подизпълнителите, посочени в Предложението при съответно прилагане на
изискванията на чл. 45а от ЗОП. В същият се включват освен клаузи по чл. 45а от
ЗОП и такива съобразени с всички законови изисквания към договорните
отношения между изпълнител-подизпълнител. Сключването на договор за

подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение
на договора за обществената поръчка.
(2) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен
в
Предложението
подизпълнител,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
изпраща
на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:
1. Оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение.
2. Съответните доказателства/документи, че не е нарушена забраната по чл.
45а, ал. 2 от ЗОП.
3. Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ на подизпълнителя, издадено от Дирекцията за национален строителен
контрол (ДНСК) или лиценз, съгласно § 128 ал. 1 от ЗУТ и валидна застраховка
за професионална отговорност, съгласно чл. 13, ал. 20 от настоящия договор.
4. Удостоверение за индустриална сигурност съгласно Глава шеста, раздел
VI от ЗЗКИ на ниво най-малко „Поверително“.
5. Разрешения за достъп до класифицирана информация на ниво най-малко
„Поверително“ на лицата, ангажирани с дейностите по проекта.
6. Сертификат на регистратура за класифицирана информация на ниво наймалко „Поверително“.
(3) В договорите с подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
включи клаузи за опазване на класифицираната информация, станала известна в
хода на процедурата, както и по време и след приключване изпълнението на
поръчката.
(4) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или
работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да изисква чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ присъствието на проектант, когато
това се налага, както и когато се съставят задължителните актове и протоколи,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството.
(2) Да получи договореното възнаграждение при изпълнение условията
на договора.
(3) Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация необходима за
изпълнението и контрола на дейностите по договора.
VІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) При подписване на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на гаранция за изпълнение на договора.
(2) Текстът на банковата гаранция трябва да е предварително съгласуван с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Разходите по обслужването на гаранцията за изпълнение на договора се
поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 349 (хиляда
триста четиридесет и девет) лева, представляваща 5 % от общата цена за
изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на парична сума
(депозит) или безусловна и неотменима банкова гаранция.
(5) Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е един
месец след издаване на Разрешение за ползване на обекта.
(6) В случай че гаранцията изтича преди срока посочен в предходната
алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да удължи валидността на същата.
(7) Ако банковата гаранция по договора е издадена от чуждестранна банка,
то същата следва да бъде авизирана или потвърдена от банка на територията на
Република България.
Чл. 17. (1) В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на
задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да усвои изцяло или частично гаранцията за изпълнение на договора.
(2) При едностранно прекратяване на Договора от 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.
Чл. 18. В случай че отговорността за неизпълнение на задълженията по
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на
гаранцията за изпълнение на договора и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
задължението си за възстановяване на гаранцията по реда на чл. 20, ал. 2,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора по реда на чл. 31, ал. 1, т. 6 на
същия.
Чл. 19. (1) В случай че банката, издала гаранцията за изпълнение на
договора,
бъде
обявена
в
несъстоятелност,
или
изпадне
в
неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже
да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
предостави, в срок до 5 /пет/ работни дни от направеното искане, съответна
заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 20. (1) В случаите на усвояване на суми от гаранцията за изпълнение на
договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 /пет/ работни дни да
възстанови размера на гаранцията.
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови размера на гаранцията в случаите
по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати този договор след като даде
достатъчен срок за изпълнение на задължението за възстановяване, но не повече
от 30 /тридесет/ дни.
Чл. 21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по гаранцията
за изпълнение на договора.
IX. САНКЦИИ

Чл. 22. При неспазване сроковете за изпълнение на договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на договора
за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата цена на ДОГОВОРА.
Чл. 23. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в плащанията по договора след
изтичане на срока по чл. 5, ал. 3, същият дължи неустойка в размер на законната
лихва.
Чл. 24. (1) При неточно изпълнение, неизпълнение или прекратяване на
договора при виновно неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 15 % от общата цена на ДОГОВОРА.
(2) В случай на прекратяване на договора по чл. 31, ал. 1, т. 7, от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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.
Чл. 25. Всяка страна има право да претендира заплащане на обезщетение за
нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или
забавено изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на
неустойката.
Чл. 26. (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.
(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. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се освобождава от задълженията си, ако
невъзможността за изпълнението им се дължи на препятствие 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
сключването на договора, в това число и внезапно спиране, намаляване или
забавяне на финансирането от страна на органите на НАТО.
Чл. 28. Страните не дължат неустойки една на друга в случаите по чл. 31,
ал. 1, т. 8 от настоящия договор.
Х. ДРУГИ МЕРКИ
Чл. 29. (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 служителите, които ще извършват дейности по предмета на
поръчката. За целта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща съответните обобщени списъци
своевременно, но не по-късно от 20 дни преди настъпване на датата за
осъществяване на съответната дейност.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обяснение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при отказ
за достъп до обекта на определени служители или техника на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 30. Всяка от страните по този договор се задължава да не
разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по
повод на изпълнението на този договор.
ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 31. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен при следните
обстоятелства:
1.
По взаимно съгласие, изразено писмено.
2.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора при
неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на сроковете по чл. 8 от настоящия
договор.
3.
При неизпълнение на задълженията по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора със 7 (седем) дневно
предизвестие.
4.
При прекратяване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без
правоприемство.
5.
Без предизвестие при отнемане на удостоверението за упражняване
на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или лиценза съгласно § 128 ал. 1 от
ЗУТ, без освобождаването му от отговорност.
6.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора при
неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на срока по чл. 20, ал. 2 от настоящия
договор.
7. В случай, че за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от службите за сигурност се установи
по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на
каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не
притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната
сигурност.
8. При прекратяване на договора за извършване на проектиране, авторски
надзор и изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора, без
предизвестие с уведомление, отправено до другата страна, 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.
(2) Прекратяването на договора, независимо от причините, не освобождава
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността за извършените и контролирани проектни и
строителни работи до изтичане на гаранционните срокове.

XII.
СПЕЦИФИЧНИ
ИЗИСКВАНИЯ
ЗА
ЗАЩИТА
НА
КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ „ДЪРЖАВНА ТАЙНА“.
Чл. 32. Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация,
предоставена и/или разработена във връзка с изпълнение на договора са:
(1) От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. Служителят по сигурността на информацията (ССИ) в МО (директорът на
дирекция „Сигурност на информацията” – МО) е лицето по чл.105 от Закона за
защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), което осъществява контрол по
спазване на разпоредбите на закона и актовете по неговото прилагане и
консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на договора.
2. Длъжностните лица, определени да:
2.1. осъществяват контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по
неговото прилагане и консултират изпълнителя при изпълнението на договора.
2.2. съпровождат изпълнението на договора във връзка със защитата на
класифицираната информация.
3. Командващият на Съвместното командване на силите да определи
длъжностни лица, отговорни за:
3.1. Осъществяването на контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ,
актовете по неговото прилагане и специфичните изисквания за защита на
класифицираната информация по договора.
3.2. Изпълнението на договора и съпровождането на дейности, свързани със
защитата на класифицираната информация.
(2) От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. Ръководителят и ССИ, които отговарят за прилагането на мерките за
защита на класифицираната информация при изпълнение на договора. Те оказват
съдействие на ССИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по
договора.
2. Всички длъжностни лица, на които е възложено непосредственото
изпълнение на договора.
Чл. 33. Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по прилагане специфичните
изисквания за защита на класифицираната информация по договора са:
1. Да защитава предоставената и изготвената, във връзка с изпълнение на
договора, класифицирана информация, съгласно изискванията на ЗЗКИ.
2. Да използва класифицираната информация само за цели, свързани с
предмета на договора.
3. Да не размножава, прекласифицира, унищожава, предоставя на трета
страна или удължава срока за защита на класифицираната информация, отнасяща
се до изпълнението на договора, без писмено съгласие от служителя по сигурност
на информацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. В срок от 5 (пет) работни дни след подписването на настоящия договор, да
изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (на адрес: дирекция “Сигурност на информацията” –
МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София) списък на лицата, на които е възложено
непосредственото изпълнение на договора. Списъкът да съдържа следната
информация: Име, презиме, фамилия; ЕГН; номер на разрешенията за достъп до
класифицирана информация /РДКИ/ и задачите, които длъжностното лице
изпълнява.
5. При промяна на информацията от Списъка по т. 4 незабавно да информира
длъжностните лица по чл. 32, ал.1.
6. Четири месеца преди изтичане на срока на валидност на РДКИ на
служителите по т. 4 и удостоверението за сигурност /УС/, както и преди
назначаването на нови и/или допълнителни лица от Списъка по т.4, да подготвя,
комплектува и изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за проучване и издаване
на разрешения за достъп до класифицирана информация /РДКИ/ за тези лица
и/или за УС на фирмата. Документите за целите на проучването се изпращат на
адрес: Дирекция „Сигурност на информацията“ – МО, ул. „Дякон Игнатий“ №3,
София 1000.
7. Длъжностните лица от Списъка по т.4. подписват декларация в свободен
текст с която се задължават да защитават и да не разгласяват класифицирана
информация, станала им известна във връзка с изпълнението на договора и
задачата, която изпълняват и да носят отговорност при нерегламентиран достъп
до нея.
8. Да изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заверени копия на подновените УС и/или
РДКИ по т.6, както и на декларациите по т.7.
9. Специфичните изисквания за защита на класифицирана информация,
залегнали в този договор се отнасят и за подизпълнителите.
10. При сключване на договори с подизпълнители да вписва в съответните
раздели на договорите специфичните изисквания за защита на класифицираната
информация и условията за прекратяване на договорите залегнали в този
договор. След сключване на такива договори незабавно да уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11. Незабавно да уведомява ДАНС и ССИ по чл. 32, ал.1 за всеки опит и
съмнение за извършване или осъществяване на нерегламентиран достъп до
класифицирана информация при изпълнение на задачите и дейностите по
договора, както и за всяка промяна в условията и обстоятелствата, послужили за
издаване на УС и РДКИ.
12. Да осигури достъп на длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
определени да осъществяват контрол по спазване специфичните изисквания за
защитата на класифицираната информация, описани в клаузите от настоящия
договор.
13. До десет работни дни след приключване или прекратяване изпълнението
на договора да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата документация и/или материали,

съдържащи класифицирана информация, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
създадена по време на преговорите, сключването или изпълнението на договора,
освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал съгласие за задържането й.
Чл. 34. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по осъществяване на контрол по
прилагане на специфичните изисквания за защита на класифицираната
информация по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и консултирането му:
1. Чрез лицата по чл. 32, ал.1, да осъществява контрол по прилагане на
специфичните изисквания за защитата на класифицираната информация от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, залегнали в договора.
2. Да поставя срок за отстраняване на пропуските в прилагането на
специфичните изисквания за защита на класифицираната информация, а при
неспазване на сроковете за отстраняването им, да предприема действия за
едностранно прекратяване на договора.
3. Да предприема действия за прекратяване на договора, ако неизпълнението
на специфичните изисквания за защита на класифицираната информация е
довело до нерегламентиран достъп до класифицирана информация.
4. Да прекратява договора в случай, че е отнето издаденото удостоверение за
сигурност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. Да консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, по
отношение защитата на класифицираната информация.
ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 35. 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. 36. Всички възникнали спорни въпроси се решават чрез консултации в
духа на разбирателството и съобразно действащото в страната законодателство.
Чл. 37. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и
прекратяването на този ДОГОВОР се прилагат разпоредбите на
законодателството на Република България.
Чл. 38. Обслужваща банка, банкова сметка и данни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
– Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
– Банкова сметка: IBAN BG26 CECB 9790 10E9 6334 00
– BIC код: CECB BGSF
– Титуляр на сметката: „АРМСТРОЙИНВЕСТ ЕООД“
– Адрес на банката: ЦКБ АД, клон Химимпорт
– Лице за контакти: Павел Христов Грозданов
– Телефон, факс и имейл: 02/980 83 98, 02/980 82 76, armstroy@abv.bg
Чл. 39. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящият договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един
за всяка от страните.
1.
2.

3.
4.

5.

Приложения:
Ценово предложение.
Списък на лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следят
изпълнението на договора и упражняват правата му при подписване на
финансовите документи за разплащането му.
Копие на Схема на класификация на етапите за сключване и изпълнение на
договор по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ.
Копие на Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1,
издадено от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или
лиценз, съгласно § 128 ал. 1 от ЗУТ.
Копие на валидна застраховка за професионална отговорност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА
ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА
ОТБРАНАТА“

УПРАВИТЕЛ НА
„АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД
/П/

/П/

ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

ЗАМЕСТНИК-ГЛАВЕН ДИРЕКТОР
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА”
/П/

БОРИСЛАВ ПОПОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ„ФИНАНСИ”
/П/

ТОДОР ГЕЛЕВ

*Подписите са заличени съгласно чл. 4 от ЗЗЛД

ПАВЕЛ ГРОЗДАНОВ

