Приложение № 7
(образец)
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес ___.___.2017 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с 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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена
поръчка с предмет „Проектиране и авторски надзор за Проект „3RS31002–01 –
„Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад“, във в.ф. 26 030
– Безмер”, което включва:
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” и подробни
количествено-стойностни сметки съгласно Задание за проектиране /Приложение №8/ и при
спазване изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти и приети критерии и стандарти на НАТО за летища Bi-MNCD 85-5.
3. 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.
4. 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.
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.
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(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:
факс:
имейл:
Лица за контакт:
(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.
III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Общата стойност на ДОГОВОРА е в размер на _______ лева (_______) без
ДДС, такси и митни сборове и се заплаща, както следва:
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ _______ лева (_______) без ДДС,
представляващи 40 % от сумата по чл. 4, ал. 1 в 30 (тридесет) дневен срок след уведомяване за
одобрена Сметка за оценка на разходите тип „Б” (TBCE) от Инвестиционния комитет на
НАТО.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 40% от сумата по чл. 4, ал. 1 в
размер на _______ лева (_______) без ДДС в 30 (тридесет) дневен срок след одобряване на
работния проект и издаване на Разрешение за строеж и срещу представяне на приемопредавателен протокол.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 20% от сумата по чл. 4, ал. 1 в
размер на _______ лева (_______) без ДДС в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на
Разрешение за ползване.
(5) Договорените стойности по предходните алинеи са окончателни и не могат да бъдат
надвишавани.
Чл. 5. (1) Плащанията по ДОГОВОРА се извършват по банков път с платежно
нареждане за превеждане на дължима сума по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в лева при условията
на чл. 4., след представяне на оригинал на фактура.
(2) Всички плащания по ДОГОВОРА се извършват без ДДС. Първичните финансови
документи се оформят на български език без начисляване на ДДС.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да иска освобождаване от ДДС по реда на чл. 173, ал.
1 и ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност.
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Чл. 7. Банковите реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:
IBAN: __________
BIC: __________
Банка: __________
Адрес на управление: __________
ІV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8. (1) Срокът за изготвяне на Сметка за оценка на разходите тип „Б” е ______ (с
думи) 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) Срокът за изработването на инвестиционен проект във фаза „работен проект” и
подробните количествено-стойностни сметки, е ______ (с думи) дни.
Срокът започва да тече от деня следващ писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
одобрена от органите на НАТО Сметка за оценка на разходите тип „Б” и завършва с
предаването на инвестиционния проект във фаза „работен проект” и подробна количественостойностна сметка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.
Чл. 9. Срокът за упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на издаване
на Разрешение за строеж (Обр.1 от Наредба №3/2003 г. на МРРБ) и завършва с издаване на
Разрешение за ползване.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Сметка за оценка на разходите тип „Б” в случай, че
същата не отговаря на изискванията и/или в нея се открият грешки и/или пропуски.
2. Да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Инвестиционния проект в случай, че същия не отговаря
на изискванията и/или в него се открият грешки и/или пропуски.
3. Да изисква писмено допълването и/или коригирането на Сметка за оценка на
разходите тип „Б” или инвестиционен проект в случай, че бъде върнат от одобряващите или
съгласуващите органи - в съответствие с техните указания. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
не заплаща допълнително възнаграждение, а допълнителните срокове за изпълнение се
уточняват от страните съобразно обема на работата.
4. По всяко време да проверява изпълнението на ДОГОВОРА, без да затруднява
работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. На всички авторски и интелектуални права върху Сметка за оценка на разходите тип
„Б” и инвестиционния проект, които преминават върху него с изработването им от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заплащането им.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума, след извършване на дейностите
съгласно раздел ІІI от настоящия ДОГОВОР.
2. Да предостави изготвената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Сметка за оценка на разходите тип
„Б” в Инвестиционния комитет на НАТО за разглеждане и одобрение.
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3. В случай че се провеждат Координационни срещи на НАТО, своевременно да
уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода на провеждането им.
4. При възникнала допълнителна необходимост да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
допълнителни дати за упражняване на авторски надзор и за участие в приемателните комисии
не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата на започване.
5. Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при необходимост от 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.
6. Да осигури достъп до обекта, съгласно действащите заповеди, инструкции и
пропускателния режим на войсковия район, след утвърждаване от съответните органи списък
на лицата и автомобилите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на ДОГОВОРА.
7. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи ДОГОВОР за
подизпълнение с посочения в офертата му подизпълнител.
8. 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.
9. 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.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия ДОГОВОР.
2. Да изисква допълнителни технически данни, в случай, че в процеса на работа се
появи необходимост от тях.
3. Да обоснове и защити Сметка за оценка на разходите тип „Б“ по време на
Координационни срещи на НАТО.
Чл. 13. 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 инвестиционен проект във фаза “работен
проект”, включващ изготвена проектна документация по чл. 1, т. 2 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) екземпляра на цифров носител, с приемо-предавателен протокол.
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4. 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.
5. При писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя писмени отговори на
поставени въпроси по инвестиционния проект.
6. Да докладва и защитава проектните решения при разглеждането и одобряването им
от контролните и съгласуващи органи.
7. Да отстранява за своя сметка забележките, получени от компетентните органи в
резултат на разглеждането на проектната документация, и да извърши преработка на същата,
в срок до 7 (десет) календарни дни, след получаване на писмено уведомяване от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8. Да представи гаранция за изпълнение на ДОГОВОРА в размер на 5% от договорената
по чл. 4, ал. 1 сума, по реда раздел VІI. от ДОГОВОРА.
9. Да поддържа за целия срок за изпълнение на договора застраховка за професионална
отговорност по чл. 171 от ЗУТ за проектант, за строежи първа категория и със застрахователна
сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането
и строителството, приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.
10. С предаването и заплащането на Сметка за оценка на разходите тип „Б” и
инвестиционния проект, преотстъпва авторските и интелектуални права върху същите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на
ДОГОВОРА и за предприетите мерки за тяхното решаване.
12. 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.
13. Да представи списък на проектантите ангажирани по всички части с изпълнението
на ДОГОВОРА, който съдържа информация за удостоверенията им за пълна проектантска
правоспособност.
VІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 14. (1) При подписване на този ДОГОВОР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на 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 (с думи),
представляваща 5 % (пет процента) от общата цена за изпълнение на ДОГОВОРА без ДДС,
представена под формата на платежно нареждане по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/банкова
гаранция/застрахователната полица, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(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 изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
приложени към ДОГОВОРА.
(5) Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на ДОГОВОРА е 30 дни след
издаване на Разрешение за ползване на обекта.
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(6) В случай, че гаранцията изтича преди срока, посочен в предходната алинея,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи валидността на същата.
(7) Ако банковата гаранция/застрахователната полица по ДОГОВОРА е издадена от
чуждестранна банка/застрахователната компания, то същите следва да бъдат авизирани или
потвърдени от банка на територията на Република България.
(8) 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 № 2 от 31.07.2003 г.
Чл. 15. (1) В случай на неизпълнение, неточно или непълно изпълнение на
задълженията по ДОГОВОРА от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
усвои изцяло или частично гаранцията за изпълнение на ДОГОВОРА, чрез изразяване на
писмено становище, доказващо по основание и размер пряко неизпълнение на задълженията
по ДОГОВОРА, към искането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до застрахователя за изплащане на
обезщетение. За неточно и непълно изпълнение се счита изпълнение несъответстващо на
заданието за проектиране и съответстващата нормативна база.
(2) При едностранно прекратяване на ДОГОВОРА от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради
виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сумата от гаранцията се усвоява
изцяло като обезщетение за прекратяване на ДОГОВОРА.
Чл. 16. В случай че отговорността за неизпълнение на задълженията по ДОГОВОРА от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на
ДОГОВОРА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи санкция съгласно чл. 18, ал. 2 от
ДОГОВОРА.
Чл. 17. (1) В случай че застрахователната компания, издала застрахователната полица,
обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, бъде
обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, 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 направено искане за заместваща гаранция – съгласувано с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІII. САНКЦИИ
Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 %
на ден за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от договорената сума по чл. 4, ал. 1. при
неспазване на срока за предаване на Сметките за оценка на разходите тип „Б” и работните
проекти.
(2) При неточно изпълнение, пълно неизпълнение или прекратяване на договора при
виновно неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на 15 % от общата
цена на договора.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неспазване на определените
в раздел III срокове за плащане, неустойка в размер на законовата лихва съгласно Закона за
задълженията и договорите.
Чл. 20. При прекратяване на ДОГОВОРА по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи
неустойка в размер на 15 % от стойността на ДОГОВОРА.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка, в случай на спиране финансирането на
проекта от страна на органите на НАТО.
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Чл. 22. Във всички случаи на неизпълнение на задължения от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на хипотезата на чл. 21 от ДОГОВОРА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
има право да търси обезщетение съгласно Закона за задълженията и договорите.
Чл. 23. Във всички случаи на неизпълнение на задължения от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общите правила.
Чл. 24. В случай на неизпълнение на чл. 13, т. 9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спира срока за
изпълнение на ДОГОВОРА до сключването на нова застраховка „Професионална
отговорност“ за проектант за строежи първа категория. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да сключи
застраховката и да я представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5-дневен срок от спирането на срока. В
случай че не е предприел тези мерки, ДОГОВОРА се прекратява едностранно и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ усвоява пълния размер на гаранцията за изпълнение.
IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 25. (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.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 26. (1) 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;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно ДОГОВОРА с писмено
предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави предаването на Сметките за оценка на
разходите тип „Б” или работните проекти с повече от 30 (тридесет) дни от сроковете по чл. 8
от ДОГОВОРА, без да е уведомил писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за основателни причини за
забавата.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, с писмено
предизвестие от 30 (тридесет) дни, без да дължи неустойки и обезщетения.
Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати ДОГОВОРА в случаите
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.
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ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 28. (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/автомобили, 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 ДОГОВОРА.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обяснение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при отказ за достъп до
обекта на определени служители или автомобили.
Чл. 29. 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. 30. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и
прекратяването на този ДОГОВОР се прилага действащото българско законодателство.
Чл. 31. 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 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. Ценово предложение
2. Копие на Задание за проектиране за „3RS31002–01 – Осигуряване на зона за
разполагане на хора, товари, паркинг и склад”, във в.ф. 26 030 – Безмер”;
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;
4. Списък на проектантите, които изпълняват всички дейности по този ДОГОВОР и
копия на личните им удостоверения за проектантска правоспособност;
5. Изисквания за гаранция за изпълнение под формата на застраховка (когато е
приложимо).
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“
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Приложение № 7.1 към договор №……………..
(образец)
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.
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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.
12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане
на застрахователната полица като гаранция за изпълнение.
13. Да се представи на Възложителя оригинал или заверено копие на платежен
документ за платена застрахователна премия.
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