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 Проект! 

 
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

  

Днес: ………...2019 год. в град Костинброд, между: 
 
1. ОБЩИНА КОСТИНБРОД, с адрес: гр. Костинброд 2230, ул. „Охрид” № 1, 

БУЛСТАТ 000776363, представлявано от кмета - ТРАЙКО МЛАДЕНОВ и АНИТА 
КРЪСТАНОВА - главен счетоводител, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
от една страна, 

и 
2. „……………..“ …………….., със седалище и адрес на управление: 

…………………, ЕИК …………….., представлявано от …………………, в качеството 
му на ……………. наричан по долу ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 
 на основание чл. 194, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Решение                     
№ ............................................ на Възложителя за определяне на изпълнител, се сключи 
настоящият договор („Договора/Договорът“) за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

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

срещу възнаграждение строително-монтажни работи на обект: „Изпълнение на 

довършителни дейности по сграда на Православен храм «Св. Вмчк. Мина». 

(2) Дейностите по предходната алинея, включват материали, труд и 
непредвидени разходи, съгласно офертата, подадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Осигуряване на транспорта, материалите, екипа за изпълнение на дейностите 
по ал.1 за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл. 2. Общата стойност на договора е общо ...................... (словом:.......................) 

без включено ДДС и ..................... (словом:. .................) с включено ДДС. 
Чл. 3. (1) Разплащането на договорените видове дейности ще се извършва, както 

следва: 
1. Авансово плащане не се предвижда. 
2. Окончателно плащане в размер до 100%, което прави ..................лева без ДДС 

или ............................ лева с ДДС, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от издадена и 
представена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на приемо- 
предавателния протокол, подписан от страните по договора, въз основа на Констативен 
акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Техническото 
предложение за изпълнение на поръчката. 

(2) Плащанията по настоящия договор се извършват с платежно нареждане по 
предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка. 

Чл. 4. (1) Посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количества, единични 
цени и стойности са окончателни.  
 (2) В цената по ал. 1 са включени всички необходими разходи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на обекта.  
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 (3) Договорените цени на видовете работи по количествено - стойностната 
сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителство. Цената на 
финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената на 
договора.  
 (4) Непредвидени разходи, ако възникнат в хода на изпълнение на поръчката, ще 
се доказват за реално одобрени, изпълнени и приети от възложителя количества, като 
ще се остойностяват на база единичните цени за съответните видове дейности от 
количествено – стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма 
предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на 
ценообразуване, предложени в офертата.  
  

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.5.(1) Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е 
подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от 
страните задължения по договора и окончателното им отчитане. 

(2) Срокът за изпълнение на договорените СМР е ................ … /………………./ 
календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Акт обр. 11  за 
установяване състоянието на строежа и СМР при продължение на строителството 
(Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 11 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на 
протокол за приемане на изпълненото СМР,  съгласно този договор. 

(3) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на 
сроковете за изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на 
каквото и да е друго допълнително плащане извън договорената цена в настоящия 
договор. 

(4) Мястото на изпълнение на договора е поземлен имот с идентификатор               
№ 38978.900.6715 по КК и КР на гр. Костинброд, представляващ УПИ ХIІІ-За църква, 
кв.96 по плана на гр. Костинброд. 

 
IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

 
Чл. 6. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел 

от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или 
от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от 
страните 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи представители от своята 

администрация, които да контактуват с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или негови представители, 
служители, членове на ръководния екип по изпълнение на СМР и които да указват 
необходимото съдействие за цялостното изпълнение на договора;  

2. Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и 
при условията на настоящия договор; 

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на договора съобразно уговорените 
срокове и начини. 

4. Своевременно и писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в 
гаранционния срок дефекти и/или недостатъци на извършеното в изпълнение на 
настоящия договор. 

 Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и неговият представител имат право да проверяват 
изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, 



 

-3/10.  

монтираните съоръжения, вложените материали и спазване правилата за безопасна 
работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и неговият представител имат право, при констатиране 
на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни 
материали и съоръжения, да спират извършването на работите до отстраняване на 
нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и неговият представител не носят отговорност за 
действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникват:  

1. Смърт или злополука, на служителите му или на трето лице при изпълнение 
предмета на договора.  

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие 
изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.  

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, 

качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата 
нормативна уредба и приложимите технически стандарти;  

2. Да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални 
ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия 
договор;  

3. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна застраховка за професионална 
отговорност по чл. 171 от ЗУТ и Удостоверение за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи, отговарящи на вида 
на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му съгласно 
чл.137, ал. 1 от ЗУТ при подписването на настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава по време на изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна 
застраховката за професионална отговорност.  

4. Да осигури необходимите за извършването на работата електро- и 
водозахранване и други консумативи, като разходите за осигуряването и консумацията 
им са за негова сметка.  

5. Да извърши всички строителни и монтажни работи, съгласно одобрения 
инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията 
на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническата спецификация и Техническо 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях, както и всички действащи 
към момента на изпълнение закони, правилници и нормативи, стандарти касаещи 
изпълнението на обекти от такъв характер, и останалите изисквания на ЗУТ и 
свързаната с него нормативна уредба;  

6. Да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички 
други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в 
приложимата област;  

7. Да осигури всички материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за строителството;  

8. Да влага в строителството материали и строителни изделия, отговарящи на 
нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с 
представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, декларации и сертификати за 
съответствие;  

9. Да осигури необходимите за извършването на работите строително оборудване 
и механизация;  

10. Да извърши всички необходими изпитвания, които да удостовери с протоколи;  
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11. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 
допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнение и други, констатирани от 
КОНСУЛТАНТА, упражняващ строителния надзор, от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от органи на държавна власт и др.;  

12. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при 
извършване на възложените СМР в указания му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;  

13. Да осигури за своя сметка необходимите му разрешения според местните 
закони за извършване на дейностите за изпълнение на договора. Такива разрешения 
могат да бъдат разрешения за престой и работа, за преместване на съоръжения и 
проводи на техническата инфраструктура, за присъединяване към мрежи на 
техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на пътища и улици, за 
депониране на земни маси, извозване на строителни отпадъци, за преминаване на тежки 
и/или опасни товари и др., доколкото се изискват от закони и нормативни документи. 

14. Да осигури и поддържа цялостно наблюдение и необходимото осветление и 
охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и 
за съответните наличности. 

15. Да съгласува със заинтересованите ведомства места за депониране на 
строителни отпадъци, земни маси и др. такива и да ги извозва за своя сметка. 

16. Да организира отстраняването на всички появили се по време на 
строителството проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и 
съгласувания с други заинтересовани страни. 

17. Преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по обекта до 
неговото приключване, за своя сметка, да вземе необходимите мерки за осигуряване на 
безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за 
отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията 
на нормативните документи. 

18. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има 
опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;  

19. Да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, упражняващ строителен надзор и 
ПРОЕКТАНТА, осъществяващ авторски надзор, в резултат на направена 
документална проверка или проверка на място;  

20. След приключване на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си 
механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

21. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност 
във връзка с изпълнение на настоящия договор; 

22. Да не препятства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицата извършващи проверки на място и 
одити при осъществяването на контрол по изпълнението на работите на обекта. 

23. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в 
настоящия договор, с грижата на добър търговец. 

(2) При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
използва лицата, посочени в Списъка на членовете на персонала и/или ръководния 
състав, които ще отговарят за изпълнението на строителството. 

(3) Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след 
предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни 
причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна 
нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава 
еквивалентни образование, квалификация и опит. 
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 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети 
лица, в това число и отговорност за виновно причинени вреди от всякакъв характер, 
понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като 
последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите 
подизпълнители, ако ползва такива.  
 (5) Всички вреди по предходната алинея, нанесени на трети лица при 
изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска 
повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън 
границите на обекта.  
 (7) В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети, то 
възстановяването им е за негова сметка.  
 (8) Всички санкции, произтичащи по вина на действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение 
на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 (9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала 
или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на настоящия 
договор или като последица от него, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна 
на цената по настоящия договор или други видове плащания за компенсиране на такава 
щета или вреда.  
 (10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или 
жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите подизпълнители, служители или лица, 
подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети 
лица.  
 (11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска увреждане на околната 
среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при 
констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 (12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) – дневен срок от сключването му.  
 (13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване 
на дейностите, свързани с изпълнение на договора, поради която причина да иска 
изменение и/или допълнение към същия.  
 (14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, по отношение остатъчните материали след 
извършените дейности да организира и транспортира до указаните за това места, за да 
не се допусне замърсяване на околната среда. Санкциите при констатирани нарушения 
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
 1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 
предмета на настоящия договор; 
  2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на предмета на настоящия договор, в 
случай че е изпълнен точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни 
проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана 
цена, и  всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, 
касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и 
свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор; 
 3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор 
при условията и по реда на настоящия договор.  
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 (2) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 4, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочва конкретните 
причини и прилага  доказателства за настъпването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага 
експерт, който да замени досегашния.  
 (3) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 Чл. 13 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
 1. Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и в срока, 
уговорени в този договор и предвидени в техническите спецификации и в приложимите 
нормативни актове.  
 2. Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез 
проверки на място и да дава указания и да предписва мерки, както и да следи за 
тяхното изпълнение.  
 3. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да 
създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
 4. Да анализира и оценява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да изисква нейното 
своевременно усъвършенстване или подобряване;  
 5. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без 
отклонения от условията на настоящия договор.  
 6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.  
 7. По всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно 
извършените  дейности, в изпълнение на предмета на настоящия договор. 
 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички 
необходими  документи и материали, свързани с изпълнението на договора. 
 9. Да не приеме предложена от изпълнителя смяна в екипа от ключови експерти 
при недоказване на еквивалентни или по – добри квалификация и опит, като уведоми за 
това изпълнителя писмено. При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на замяната, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага друг, с ново уведомление. 
 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено 
изпълнените СМР до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 (3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане на срока за 
изпълнение на договора или в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок. Срокът 
за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 3 /три/ календарни дни. 
 (4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по 
предходната алинея срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването 
им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със 
съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 
да приспадне разходите по тази алинея от стойността на окончателното плащане по 
настоящия договор.  
 (5) Да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.  
 (6) С разпоредбите на предходните алинеи не се засягат правата, които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава по чл. 265 от ЗЗД. 
 

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
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Чл. 14.(1) Гаранционният срок на извършените дейности е съобразно Закона за 
устройство на територията и приложимите подзаконови актове, считано от датата на 
подписване на окончателния приемо-предавателен протокол.  

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок след установяването им.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се 
дефекти в гаранционния срок. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително 
между страните по договора. 
 

VІ. ПРИЕМАНЕ 
 

 Чл. 15. (1) Обектът се счита за окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 
Обр.15) по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (Обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.). 

(2) В протокола по предходната алинея може да се посочват срокове за 
отстраняване на констатираните неизправности.  

(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 
 

VII. ГАРАНЦИИ 
 

Чл. 16. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% (едно на сто) от стойността 
на договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева („Гаранцията за 
изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.  

Чл. 17. (1) В случай на изменение на договора (това е възможност, която е 
приложима в случаите, предвидени в чл.111, ал.2, изр. последно, и чл.116, ал.1, т.т.1, 2, 
3 и 6, и чл.116, ал.4 ЗОП),  извършено в съответствие с този договор и приложимото 
право, включително когато изменението е свързано с индексиране на цената, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за 
изменението.  

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 18 от договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 
или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 19 от договора; и/или  

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или 
нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 20 от договора. 

Чл. 18. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата 
се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в документацията за 
обществената поръчка: 

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, ОФИС КОСТИНБРОД 
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG 11 UNCR 9660 3369 0391 11 
Чл. 19 (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
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гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:  

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, 
предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този договор;  

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването/окончателното изпълнение на договора, като при 
необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава 
нова.  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 
изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 20. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се 
лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:  

- Застрахователните полици, трябва да единствено рисковете, свързани с 
реализацията на договора, и не може да бъдат използвани за обезпечаване на 
отговорността на изпълнителя по друг договор. Когато гаранцията, която ще обезпечи 
изпълнението на договора се представя под формата на застраховка, която обезпечава 
изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, съответното вземане на 
Възложителя в размер на 3% от общата стойност на договора за обществената поръчка 
за срока на неговото действие и 30 (тридесет) дни след изтичането му – 
застрахователният договор се сключва с Изпълнителя в полза на Възложителя (трето 
ползващо се лице). Изпълнителя е длъжен да заплаща дължимите премии към 
застрахователя за да поддържа застрахователното покритие в размер на 3% от общата 
стойност на договора за срока на неговото действие и 30 (тридесет) дни след 
изтичането му, така че размера на получената от Възложителя гаранция да не бъде по – 
малък от определеният в настоящата процедура. 

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на 
основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 Чл. 21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение на 
Договора в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и 
окончателно приемане на дейностите в пълен размер, ако липсват основания за 
усвояването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.  
 Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 
удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и 
забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои 
такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора 
неустойка за съответния случай на неизпълнение. 
 Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в 
пълен размер, в следните случаи:  
 1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато работите не отговарят на изискванията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
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основание;  
 2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му 
в несъстоятелност.  
 Чл. 23. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото 
основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва 
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.  
 

VIIІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 24. Настоящият договор може да бъде прекратен: 
(1) С изтичане срока на договора. 
(2) Преди изтичане срока на договора: 
1. По взаимно съгласие; 
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

3 (три) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. 

 
IX. ОТГОВОРНОСТ, НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

 
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при 

невиновно неизпълнение на договорните си задължения, в резултат на възникнала 
непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства). 

Чл. 26. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, 
недостатъци и пропуски, както и неспазване на сроковете, от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка. 

Чл. 27. При неспазване срока по чл. 5 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и друго 
виновно нейзпълнение на Техическото предложение и/или Графиците към него, същият 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на договора по 
чл.2 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цялата сума, която неустойка се 
удържа при окончателното разплащане на обекта.  

Чл.28. Изплащането на неустойки при договорените условия не лишава 
изправната страна по договора да търси на общо основание обезщетение за вреди и 
пропуснати ползи над уговорените размери. 

 
Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 29. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително 

уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл. 30. Страните ще решават споровете възникнали при или по повод 

изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а 
при не постигане на такива спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на 
територията на Република България по реда на Граждански процесуалния кодекс.  

 
Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 
ТРАЙКО МЛАДЕНОВ…………………    .............................. 
Кмет на община Костинброд 
 
 
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:………….…… 
Анита Кръстанова 
 
 
Съгласувал:_________ 


