
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес, ............2019 г. се сключи настоящият договор между:
1. Институт по металознание съоръжения и технологии „Акад. А.

Балевски“ с Център по хидро и аеродинамика (ИМСТЦХА), със седалище и
адрес на управление гр. София, ул. „Шипченски проход“ № 67,  ЕИК
000662064,  Идентификационен номер по ДДС: BG 000662064, представлявано
от проф. Людмил Борисов Дренчев – Директор, чрез пълномощника му Румяна
Любенова Тодорова – Христова, притежаваща л.карта № 641923218, изд. на
19.01.2011 г. От МВР – София – Ръководител на Център за приложни
разработки към ИМСТЦХА – БАН, съгласно пълномощно рег. № 531 от
29.06.2018 г. на нотариус Цветелина Гечева с район РС София, рег. № 594 в НК,
наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и
2. ______________________, със седалище и адрес на управление

_____________________, ЕИК: ________, Идентификационен номер по ДДС:
_______________, представлявано от _________________ от друга страна,
наричано за краткост по-нататък в този договор ИЗПЪЛНИТЕЛ
се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни

следните видове строително-монтажни работи: Да изгради противопожарна
инсталация на територията на ИМСТЦХА БАН – ЦПР – сграда 29, гр. София.

2. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от договора

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. Стойността на строително-монтажните работи възлиза в размер на

…………. /словом/ без ДДС.
2.Възложителят се задължава да осигури авансово  …….. лева /словом /

без ДДС.
3. Възложителят заплаща останалата сума в размер на …… лева /словом/

без ДДС до 5 /пет/ работни дни след завършване и приемане на СМР.
4. Плащането ще бъде извършено по банков път по сметка на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в банка: 

BIC: 
IBAN:

ІІІ. НАЧАЛО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
1. За начало на строителството да се счита датата от подписването на

настоящия договор и превеждане на аванса.
2. Срок за изпълнение   -   ….. /словом/  работни дни.
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ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите плащания.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури  свободен достъп до обекта.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да укаже на място инсталациите

намиращи се на територията на имота.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му СМР

качествено и в срок. 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя в срок всички

необходими документи, протоколи, необходими при отчитане и заплащане на
изпълнените СМР.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да осигури охраната на труда и
обезопасяването на строителната си площадка, за което възложителят не носи
отговорност. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за провеждането на всички видове
инструктажи по безопасност и създаване на безопасни условия на труд,
съгласно действащото законодателство.

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И САНКЦИИ
1. Действително изпълнените СМР се доказват чрез замерване и двете

страни подписват протокол образец 19.
2. При възникване на допълнителни видове СМР,  неупоменати в

настоящия договор, страните ще се споразумяват с Анекс към договора или
чрез Допълнително договорно споразумение.

3. Изпълнението на строителството се спира в следните случаи:
3.1. При завършване на договорените видове работи
3.2. По взаимно писмено съгласие

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме извършените качествено СМР
съгласно договора и допълнителните споразумения чрез приемо-предавателен
протокол.

5. При неизпълнение срока за строителство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0,2 % от стойността на неизпълнените видове СМР за
всеки просрочен ден, но не повече от 5 %.

   6. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплати дължимата сума по
договора, той дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден, върху неиздължената
сума, но не повече от 5 %.

VІІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

2



1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено
строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. до предаване
на работата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече
извършените  СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

VІІІ. ГАРАНЦИИ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите

недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по
Наредба № 2/2003 г. за минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР.

2. Гаранционните срокове текат от деня на приемане на извършените
СМР, съгласно Акт Обр. 19.

3. По време на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява със
собствени сили и за своя сметка всички появили се скрити недостатъци и
дефекти, както и заменя повредените елементи и некачествени материали в срок
от 5 /пет/ дни от датата на получаване на писмено уведомление от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІХ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Страните по настоящият договор ще решават споровете, възникнали

относно неизпълнението му по взаимно съгласие, а при не постигане на
съгласие – по реда на действащото законодателство на Република България.

Х. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
1. Страните се съгласяват да споделят помежду си определени Лични

данни (такива данни, получени от другата Страна - „Споделени данни“) на
основание чл. 6, ал. 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на
данните на ЕС (ОРЗД) единствено за целите на изпълнение на Договора
(„Позволена цел“). Не се прехвърлят и не се обработват специални категории
лични данни (чувствителни данни). Страната, получаваща Споделени данни от
другата, тук ще се нарича „Получател на данни“, а Страната, която предава
Споделени данни на Получателя на данни, тук ще се нарича „Разкриваща
страна“.  

Подробности относно Споделените данни:
(a) Категории засегнати Субекти на данни:
• Лица, участващи в изпълнението на Договора при двете страни или

при трети участващи в изпълнението страни;
(b)  Категории Споделени данни:
• Данни за връзка, като име, длъжност, местоположение, телефонен

номер, имейл или други данни за връзка;
• Няма да се прехвърлят и обработват специални категории данни.
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2. Получателят на данни по всяко време обработва Споделените данни по
професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия
Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание, и подходящо
ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

3. Всяко разкриване или предаване на Споделени данни от Получателя на
данни на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за
Позволената цел, като трябва да е в съответствие с приложимите закони, по-
специално член 25 и 26 на ОРЗД.  

4. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от
Страните информира засегнатите Субекти на данните относно споделянето на
Споделените данни съгласно настоящия Договор. Получателят на данни
незабавно уведомява Разкриващата страна относно всякакви искания,
възражения или всякакви други запитвания от Субектите на данните по силата
на приложимите закони относно обработването на Споделени данни („Искания
от Субекти на данни“), които могат да породят правно задължение или
отговорност, или да засегнат по друг начин законните интереси на
Разкриващата страна. 

5. В случай на Нарушаване на сигурността на лични данни (член 33 на
ОРЗД) или спорове със или претенции на Субекти на данни, надзорни органи
или други трети страни, Страните своевременно се уведомят и информират
взаимно, при условие, че събитието се отнася до Обработването на
Споделените данни и може да породи правно задължение или отговорност или
да засегне по друг начин законните интереси на другата страна. Страните
разумно се координират по между си и се подкрепят по отношение на всяко
подобно събитие. 

6. Получателят на данни изтрива своевременно Споделените данни след
като те повече не са необходими за Позволените цели, освен в случай, че от
Получателя на данни се изисква или му е законно позволено съгласно
приложимото законодателство да продължи да обработва Споделените данни.

Настоящият договор има следното приложение: Одобрена оферта.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за
всяка една от страните.

  

ИЗПЪЛНИТЕЛ:               ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
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