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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

      ДОГОВОР 

№  ...................................  

Днес, ……………., в гр. София, на основание чл.194, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящият договор между: 

1. 44. СУ „Неофит Бозвели“, БУЛСТАТ 000668035, с адрес: гр. София, гр. София 

1517, район Подуяне, ул. „Плакалница” № 45, представлявано от Татяна Михайлова - 

Директор и Бонка Авросиева - заместник-директор, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2. ……………………………………, ЕИК: ………………., със седалище и адрес на 

управление:………………..……………………………………………….., представлявано 

от …………………………………. , наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 

„ Строително-ремонтни и монтажни работи за подобряване на образователната 

среда в 44. СУ „Неофит Бозвели“, гр. София, в съответствие е Техническата 

спецификация от документацията за участие в обществената поръчка, Техническото и 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи съответно Приложения № 

1, № 2, № 3, неразделна част от този договор. 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни СРМР на обекта, в срок от 12 (дванадесет) 

месеца, считано от датата на сключване на настоящия договор. 

Чл.  3. Изпълнението на поръчката може да бъде удължено с 12 календарни 

месеца след изтичането на срока по чл. 2 от настоящия Договор. 
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II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.  4. (1) Стойността на настоящия договор възлиза на обща сума в размер на 

110 000 лева (словом: сто и десет хиляди лева) без ДДС или 132 000 (словом: сто 

тридесет и две хиляди лева) с ДДС съгласно приложената количествено-стойностната 

сметка. Цената на договора е съгласно Ценовото предложение, Приложение № 3 към 

договора и е формирана на база единични цени и прогнозни количества и включва 

всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и допустимия процент непредвидени 

разходи. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 

възнаграждение по ал. 1 по следната схема: 

1. Авансово плащане - в размер на 30 % (тридесет процента) от 

стойността на договора. Авансовото плащане е платимо от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на 

настоящия договор и издаване на фактура за стойността на аванса от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Авансовото плащане се приспада пропорционално от плащанията по 

точка 2. 

2.  Междинни плащания - в размер на стойността на реално 

изпълнени работи съгласно КСС за СРМР в рамките на един календарен 

месец, одобрени с протокол образец 19. Междинните плащания са 

платими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 дни от датата на подписване на 

протокол образец 19 и представяне на оригинална фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общата стойност на междинните плащание не може да 

надхвърля 90 % от стойността на договора. 

3.  Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността 

на договора, съгласно чл. 3 и извършените плащания по т. 1 и 2, платимо 

след окончателното приемане на обекта с подписването на приемателен 

протокол за качествено извършени работи, в срок до 30 дни от датата на 

подписване на протокола и представяне на оригинална фактура от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Плащанията се извършват от Възложителя с платежно нареждане по 
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банковата сметка на Изпълнителя: 

При банка …………………………….. 

IBAN - ………………………………………………………….. 

BIC - …………………. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени на данните по ал. 3 в срок от 3 (три) дни, считано от 

момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

Чл. 4. (1) По време на изпълнението на строителните работи, както и преди 

извършване на окончателното плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да извършва пълна документална проверка и проверка на място, с цел 

удостоверяване качественото изпълнение за заложените дейности съгласно сключения 

договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всяка проверка на място 

задължително завършва с изготвяне на констативен протокол между участниците в 

проверката. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в съответствие с Техническата спецификация - 

Приложение № 1, трябва да доставя само строителни продукти, които притежават 

подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в 

сградите, като всяка доставка се контролира и съгласува от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 5. (1) Посочените в Техническата спецификация количества и видове СРМР 

не са окончателни и се доказват двустранно в процеса на изпълнението. При 

възникване на непредвидени СРМР (увеличаване на заложени количества СРМР и/или 

добавяне на нови количества и видове СРМР, които към момента на разработване и 

одобряване на инвестиционния проект обективно не са могли да бъдат предвидени), по-

нататъшното изпълнение на съответните работи продължава след предварителното 

одобрение на Възложителя и в съотвтствие с разпоредбите на договора за обществена 

поръчка. 

(2) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове 

СРМР, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са отразени в съответния протокол. 

Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни 

работи. 
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(3) Непредвидени разходи за СРМР са разходите, свързани с увеличаване на 

заложени количества СРМР и/или добавяне на нови количества и видове СРМР, които 

към момента на разработване и одобряване на инвестиционния проект обективно не са 

могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на работите са обективно необходими 

за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи се доказват с 

подписване на протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При изпълнение 

на непредвидени СРМР, за които няма единични цени в КСС, за същите се изготвят 

анализни цени по официално приетите в бранша разходни норми за ремонтни работи и 

съгласно елементите на ценообразуване за видовете СРМР, посочени в Ценовото 

предложение - приложение № 3 към договора. Получените анализни цени на видове 

работи ще бъдат предварително одобрявани от Възложителя чрез упълномощено^ от 

него техническо лице. Възложителят може да поиска доказване по подходящ начин на 

изготвените анализни цени, а именно: разходни норми, единични цени на материали и 

др. 

(4) Преди да предаде окончателно изпълнената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да извърши необходимите измервания, да изготви екзекутивна документация и 

извърши всички изпитвания, съгласно изискванията на нормативната уредба, 

приложими към дейностите по предмета на договора. Разходите във връзка с 

изготвянето на екзекутивна документация, когато се налага изготвянето на такава, са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.6. (1) Приемането на строително - ремонтните и монтажните работи, както и 

приемането на обекта се извършва, след подписване на всички приложими актове и 

протоколи, съобразени с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, включително Протокол обр. 19. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да провери и подпише, респ. да укаже 

коригиране на предоставените му за преглед Протокол обр. 19 и придружаващите го 

документи - Протокол обр. 12, фактури, декларации, сертификати и др. изискуеми 

документи, доказващи количеството и качеството на вложените труд и материали в 

срок до 5 (пет) работни дни от датата на представянето им. Констатираните отклонения 

и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за 

отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нанася 

необходимите промени и го предоставя отново за съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя 

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7 За обезпечаване изпълнението на настоящия договор: 

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя преди сключването на договора гаранция за 

добро изпълнение под формата на парична сума в лева, банкова гаранция или 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя, в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на минимум 3 (три) % от 

стойността на договора без ДДС, а именно …………..  лева. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в 30 

(тридесет) дневен срок от подписването на приемателен протокол за качествено 

извършени работи. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата и/или част от гаранцията за 

изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, както и когато прекъсне или системно 

забави изпълнението на задължение/ята си по договора, без да са налице форсмажорни 

обстоятелства и без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Претърпените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия 

ред, съгласно законодателството на Република България. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което сумата по 

гаранцията за изпълнение по ал.1 е престояла законосъобразно при него. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да контролира изпълнението на този договор по всяко време, по начин, 

незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 

упълномощените от него лица в изпълнение на това му правомощие са задължителни за 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, 

изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на 

договореното; 

(2) Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, 

уговорени в този договор и предвидени в техническите спецификации на поръчката, в 

изпълнение на предмета на настоящия договор; 

(3) Да спре изпълнението на работите, във всеки един момент, при 

констатиране на недостатъци и да изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани 

недостатъците за своя сметка. 

(4) Да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, 

свързана с изпълнението на настоящия договор; 

(5) Да задържи гаранцията за изпълнение, при условията на настоящия 

договор; 

(6) Да определи лице за контакти по договора и по своя преценка да го 

заменя. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената работа, по 

реда и при условията на настоящия договор. 

(2) Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с протокол за 

предаване на строителната площадка в готовност за стартиране на СРМР. 

(3) Да участва със свой представител при приемане и въвеждане на обекта в 

експлоатация. 

(4) По време на целия строителен процес от откриване на строителната 

площадка до предаване на обекта за експлоатация да осъществява постоянен контрол 

върху изпълнението на СРМР относно: 

а) съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с 

одобрените строителни книжа и КСС; 

б) съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с 

предвидените в проектосметната документация към договора - 

техническа спецификация, КСС, оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и др. 

(5) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 /пет/ дневен срок след 
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установяване на появили се в гаранционния срок дефекти. 

(6) Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими 

му за качественото изпълнение на предмета на договора. 

(7) Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на договора. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат, на които възникнат: 

(1) Смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта. 

(2) Загуба или нанесена вреда, на каквото и да било имущество в следствие 

изпълнение предмета на договора през времетраене на изпълнението му. 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 

(2) Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация за изпълнение 

предмета на този договор. 

Чл. 12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, 

прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в 

съответната област и в съответствие с условията на настоящия договор, като 

мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за 

цялостното му изпълнение съгласно приложимото законодателство; 

2.     Да изпълни договорените строително-ремонтни и монтажни работи 

качествено и в договорения срок, съгласно предложен от него и одобрен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ план-график, при спазване на Техническата спецификация и 

действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, 

санитарните и противопожарни норми; 

3. Да приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

относно недостатъците, допуснати при изпълнение на договора, и да ги 

отстранява за своя сметка, в посочените срокове; 

4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при 

изпълнението на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или 

за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
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5. Да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на 

представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6. Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, 

съобразно предвижданията на Техническата спецификация, както и да извършва 

качествено СРМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на 

количествата, определени в работния проект, както и на изискванията по 

приложимите стандарти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените 

материали не са с нужното качество; 

7. Да обезпечи необходимите му за работата машини и съоръжения. 

8. Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението 

констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за качеството на изпълнението 

на дейностите по настоящия договор, за безопасността на всички видове работи и 

дейности на обекта, за работата, действията и безопасността на работниците и за 

спазване на правилата за безопасност и охрана на труда. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при 

извършването на СРМР е допуснал отклонения от изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или задължения, съгласно нормативните актове 

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Чл. 13 (1) Гаранционните срокове са съгласно 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 подписване на 

приемателен протокол за качествено извършени работи. 

 (3) При поява на дефекти в сроковете по ал. 1, Възложителят уведомява писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок от установяването им. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се 

дефекти в гаранционния срок, като започне работа не по-късно от 3 (три) дни след 

получаване на известието. 
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(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на дефектите в 

срока по ал. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен разноските направени 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на 5 % от стойността на некачествено 

изпълнените работи. 

(6) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което 

строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване. 

VI. КОМУНИКАЦИЯ 

Чл. 14. За реализирането целите на настоящия договор, страните определят 

следните лица за контакт: 

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

  ……………………………… - отговорно лице по договора, 

Длъжност ………………………………  

Тел. ……………………………………. 

 

2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

……………………………………  - отговорно лице по договора 

длъжност -  ……………………… 

тел./ факс/ моб. тел./ e-mail: ………………………………………………… 

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 15  (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. с окончателното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички 

задължения на страните по договора; 

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на 

предмета на договора, за което обстоятелство страните си дължат 

надлежно уведомяване в едноседмичен срок от настъпване на 

обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, 

твърдяща, че такава невъзможност е налице. 
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(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок 

по взаимно писмено съгласие на страните. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно при следните 

условия: 

1. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, 

не е в състояние да изпълни своите задължения; 

2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява законосъобразни указания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на договора или не отстранява 

установени неточности или несъответствия констатирани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или 

когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или 

ликвидация. 

За настъпването на тези обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; у 

4. поради невъзможност за осигуряване на финансирането му; 

5. при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т. 3 от 

ЗОП. 

Чл. 16. При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените и неизплатени 

видове работи. 

Чл. 17. Прекратяването на договора не освобождава страните от отговорност и 

задължението за изплащане на неустойки, когато такива се дължат. 

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 18. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 15, ал. 1 или ал. 2, 

страните не си дължат неустойки. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на всички извършени СРМР до датата на прекратяване на 

договора. 

Чл. 19. Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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и/или като резултат от некачествено строителство и неспазване на условията на 

настоящия Договор, ще бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в 

изпълнените видове работи, появили се в следствие неправилна експлоатация. 

Чл. 21. (1) В случай на забавяне изпълнението на строителните работи с повече 

от 5 (пет) дни спрямо Техническото предложение (Приложение № 2), без основателна 

причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ налага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % 

(половин процент) от цялата стойност на този договор за всеки ден забава, но не повече 

от 10 % (десет процента). 

(2) При пълно неизпълнение или лошо изпълнение на възложената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 10 % (десет процента) върху стойността на договора. 

Чл. 22. В случай на забава на задължението за плащане от страна на 

Възложителя, той дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5 % (половин 

процент) върху забавеното плащане за всеки ден забава, но не повече от 10 % от 

стойността на забавеното плащане. 

Чл. 23. (1) При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на 

задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 30 % 

(тридесет процента) от стойността на договора. 

(2) При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на извършените до датата на 

прекратяването работи въз основа на двустранно съставен и подписан констативен 

протокол за извършените неизплатени работи. 

Чл. 24. Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди по общия 

ред, ако тяхната стойност надвишава изплатените неустойки по реда на този раздел. 

 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 25 (1) Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които 
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страната по договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била 

длъжна да предвиди или предотврати, и които са възникнали след сключването на 

договора 

(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило 

вследствие на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на 

дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено. 

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолима сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си 

по предходната алинея. 

Чл. 26 (1) Никоя от страните по договора не носи отговорност за неизпълнение 

или забавено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което 

може да бъде определено като непреодолима сила, в това число и за причинените от 

това неизпълнение вреди. 

(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, 

те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по 

настоящия договор. 

Чл. 27 (1) Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер по 

смисъла на чл. 26, ал. 1, което е причина за неизпълнение на задължения по договора, е 

длъжна в 5 (пет) дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 

съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила, както и какви 

са възможните последици от нея за изпълнението на договора. 

2) Към известието по ал. 1 се прилагат всички релевантни и/или нормативно 

установени доказателства за настъпването, естеството, размера на непреодолимата сила 

и причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение. 

3) В случай че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните 

органи в срок, по-дълъг от посочения в ал. 1, страната, изпълнението на чието 

задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна с известието по ал. 1 

да съобщи за това обстоятелство и в петдневен срок след предоставянето на 

съответното доказателство от компетентния орган да уведоми другата страна и да й 

представи доказателството. 

4)      При неуведомяване по ал. 1 се дължи обезщетение за настъпилите вреди. 
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Чл. 28 (1) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на 

чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме 

всички възможни мерки, за да ограничи последиците от настъпването на събитието. 

(2) Страната е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да 

изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 

непреодолимата сила. 

Чл. 29 (1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолимата сила, ведно с уведомлението по чл. 27, ал. 1 изпраща до другата страна 

уведомление за спиране на изпълнението на договора до отпадане на непреодолимата 

сила. 

(2) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са 

определени като непреодолима сила в уведомлението по чл. 27, ал. 1, страната, 

изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, 

писмено с известие в 5 (пет) дневен срок уведомява другата страна за възобновяване на 

изпълнението на договора. 

Чл. 30 (1) Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което 

изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която 

другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването й, на база на 

представените документи и доказателства. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до 

минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом 

обстоятелствата позволят това. 

(3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на забавянето на изпълнението 

на договора и се възстановява от получаването на уведомлението по чл. 29, ал. 2. 

Чл. 31 (1) Когато обстоятелствата от извънреден характер, които се определят 

като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията 

по договора, че на практика водят до невъзможност за изпълнението на договора като 

цяло, страната, „ 

изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 

писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство. 



          4444..  ССРРЕЕДДННОО  УУЧЧИИЛЛИИЩЩЕЕ  „„ННЕЕООФФИИТТ  ББООЗЗВВЕЕЛЛИИ””  

гр. София,  ул. „Плакалница” № 45 

    E-mail: sou44_nbozveli@abv.bg; тел. : 02/ 945 07 11; 02/ 945 29 06 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
стр. 14 

(2) След получаване на известието по ал. 1, насрещната страна има право да 

прекрати договора. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 32. Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при и/или по повод изпълнението на настоящия договор. 

Чл. 33 (1) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с 

изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са 

валидни, ако са подписани от упълномощените лица и са изпратени по пощата (с 

обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис 

на приемащата страна. 

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с 

настоящия договор се смятат: 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:                   ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

        …….…………………………….  

 ………………….……………………… 

 

         …………………………………..  

 ……………….………………………… 

 

 

 

 

(3) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна 

да уведоми другата в 5 (пет) дневен срок от настъпване на промяната. Когато някоя от 

страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, 

съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес. 
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Чл. 34. Споровете между страните се решават с писмено споразумение, а при 

непостигане на съгласие, се предявяват пред съответния съд по реда на ГПК. 

Чл. 35. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото 

българско законодателство. 

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по 

един  всяка от страните. 

Неразделна част от този договор са: 

1. Приложение № 1: Техническа спецификация. 

2. Приложение № 2. Техническо предложение на изпълнителя; 

3. Приложение№3: Ценово предложение на изпълнителя. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

………………………………………………………  

 ………………………………………………………. 

 

 

 


