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ПРОЕКТ НА РАМКОВ ДОГОВОР 
 
 

Днес, ………… г., в гр. София, между: 
  
1. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, ЕИК: 831646048, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, р-н Витоша, бул. “Цар Борис III” № 215, ет. 4, представлявано от Иван Станчев – 
Изпълнителен директор, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,   и 

2. „………………………….“ ………………., ЕИК: ……………………., със седалище и 
адрес на управление: 
………………………………………………………………………………………………….., 
представлявано от ………………………………………………., наричано по-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

Наричани заедно по-долу, за краткост „СТРАНИТЕ“,  

Се сключи настоящия договор за следното: 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да 

извършва срещу възнаграждение и при условията на настоящия договор, дейности, свързани с 
отстраняване на аварии средно и ниско напрежение и извършване на електро-лабораторни 
проверки на електросъоръжения в обекти на „Автомагистрали“ ЕАД“, по обекти на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подробно описани в Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.  

Чл. 2. (1) Услугата по чл. 1 ще бъде изпълнявана при следните дейности и обем: 
1. Осигуряване изправно осветление на тунелите по автомагистралите - от по 2 

подстанции, захранвани от два отделни далекопровода 20 КV; главните 
разпределителни табла (ГРТ) са с по две секции, всяка включена към отделен 
трансформатор за осигуряване непрекъснат режим на работа, при отпадане на един 
от въводите.  

2. Извършване на електро-лабораторни проверки за установяване на аварии и 
издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол от вида „С“ след ремонт. 

3. Своевременно отстраняване на възникнали аварии средно и ниско напрежение. 
(2) Подробното описание на дейностите по отстраняване на аварии средно и ниско 

напрежение и извършване на електро-лабораторни проверки на електросъоръжения е 
съгласно Приложение 2 (Техническо предложение), неразделна част от настоящия договор 

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една ) календарна година считано от 

датата на подписване, с опция при добро изпълнение за автоматично продължаване с още една 
календарна година. Основание за продължаването е Доклад от името на ползвателя на услугата, 
представляващ отчет за извършените дейности, както и оценка на изпълнението. 
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III. ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИТЕ 

 
 Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейностите по чл. 1, както 
следва: 

1. В празнични и почивни дни, и в извънработно време – по телефон от изрично 
упълномощени от „Автомагистрали“ ЕАД лица.  

2. В работно време –  по телефон или писмено на електронна поща от изрично 
упълномощени от „Автомагистрали“ ЕАД лица. 

(2) Времето за реакция /да се счита времето от възлагането до пристигане до обекта/ е 
……………., съгласно техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отразява действително извършените дейности по 
отстраняване на аварии и/или електро-лабораторни проверки и резултатите от тях в 
протоколи, които представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформени и подписани. 

 Чл. 6. (1) Приемането на изпълнените услуги се извършва с двустранен протокол, в който 
следва да бъдат отразени действително извършените дейности по отстраняване на аварии 
и/или електро-лабораторни проверки и тяхната цена, съгласно Техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) Към двустранният протокол по ал. 1, следва да бъде приложен и протокола по чл. 5. За 
избягване на всякакво съмнение, СТРАНИТЕ се съгласяват, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма да приеме 
каквито и да е дейности по отстраняване на аварии и/или електро-лабораторни проверки, 
ако за тях не е съставен и представен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокола по чл. 5. 

 (3) Двустранният протокол по ал. 1 следва да бъде изготвян от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ веднъж 
месечно, на 1-во число и следва да обхваща извършените дейности през предходния календарен 
месец. В срок до 5 работни дни след представянето му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се подписва от 
страните, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма забележки. В случай, че през предходния календарен месец 
няма извършени дейности, двустранен протокол не се съставя. 

Чл. 7. В случай на некачествено извършени услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
повтори за своя сметка извършването на същите в максимално кратък срок, ненадвишаващ 
времето за реакция по чл. 4, ал. 2, от получаване възражението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че се е запознал и приема достъпа и другите 
комуникации към обектите, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около 
обектите, условията, при които ще бъдат предоставяни услугите, условията на труд, местата за 
получаване на материали и друга информация, необходима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване 
на услугите на този обект. 

(2) Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания във връзка с 
декларираното в ал. 1, поради недоразумение или неправилно възприемане на условията на 
обекта или на основание, че не му е била предоставена точна информация от Възложителя или 
негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди 
възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право 
да търси освобождаване или облекчаване на отговорност или някое от задълженията му по 
договора на основанията по предходното изречение. 
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IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 9. (1) Единичните пределни цени за услугите – предмет на настоящия договор, са в 
рамките на определените в Приложение 2 (Техническо задание) пределни цени, неразделна част 
от настоящия договор и не подлежат на увеличение за целия срок на договора. 

(2) Единичните пределни цени по ал. 1, включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
включително, но не само за транспорт до обектите по Приложение 1, труд, данъци, такси и др. 
За избягване на всякакво съмнение, СТРАНИТЕ се съгласяват, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма да 
дължи и заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да е други суми, освен определените по реда на 
чл. 10 пределни цени за действително извършените дейности по отстраняване на аварии и/или 
електро-лабораторни проверки. 

(3) В случай на необходимост от възлагане и извършване на допълнителни дейности извън 
обхвата на дейностите, описани в Приложение 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще представя оферта с 
единична цена за съответната дейност. След оценка на офертата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
окончателно съгласуване на цените, допълнителните дейности могат да бъдат възложени след 
подписване на Анекс към настоящия договор.  

Чл. 10. Цената за извършените и приети услуги се изчислява по посочените в Приложение 
2 единични пределни цени, въз основа на действително извършените лабораторни изпитвания. 
Дължимата сума се отразява в протокола по чл. 6 от настоящия договор. 

Чл. 11. (1) Дължимата сума за извършените и приети услуги се заплаща от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни от подписване на протокола по чл. 7 и 
представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Цената се заплаща по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
BIC: ……………………………………..………….. 
IBAN: ……………………………………………….. 
При банка: ………………………………………. 
 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
 Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да: 

1. приеме изпълнените съгласно настоящия договор дейности по отстраняване на 
аварии и/или електро-лабораторни проверки; 

2. заплати в срока и по начина, определен в настоящия договор цената за изпълнените 
услуги; 

3. оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложените 
услуги; 

4. да подава заявка за всяка дейност по отстраняване на авария и/или електро-
лабораторна проверка; 

5. да осигурява достъп на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на всяка 
дейност, посочена в заявка; 

6. да предоставя необходимата за реализиране на предмета на договора информация; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 
1. упражнява цялостен и непрекъснат контрол върху качеството на изпълнението на 

възложените услуги; 
2. при некачествено извършване на услугите, да поиска извършването на нови; 
3. да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

предоставяне на услугите; 



4 
 

4. отхвърли участието на даден служител или представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 
предоставянето на услугите в случай, че той/тя наруши трудовата дисциплина, прояви 
небрежност или некомпетентност. 

5. да изисква представяне на документи, отразяващи работа с метрологично осигурени и 
калибрирани технически средства за измерване и изпитване. 

 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да предоставя услугите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална 

степен познанията си за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни способи за 
предоставянето на услугите; 

2. да предприеме необходимото предоставените услуги да отговарят на поетите 
задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора; 

3. за срока на договора да ползва така своя персонал, време и способности, както е 
необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора; 

4. да се съобразява с инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да пази добросъвестно 
интересите на последния, във всеки един момент; 

5. предоставя услугите съгласно изискванията на договора, стандартизираните методи за 
изпитване заложени в нормативната уредба и европейските хармонизирани стандарти;  

6. да спазва и предприема необходимото така, че неговите служители да спазват точно 
изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за безопасност при работа; 

7. да предприема необходимите действия служителите му да не навлизат в части от 
обекта, в които не е необходимо, и да ползват посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пътища, маршрути, 
подстъпи и др.; 

8. да осигури за своя сметка всичко необходимо за предоставянето на услугите, освен ако 
писмено не е уговорено друго; 

9. да осигури за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от 
обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения. Освен ако страните не се 
споразумеят друго, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и 
др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта; 

10. в процеса на предоставяне на услугите да не пречи или възпрепятства дейността на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на друг изпълнител, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно, като 
в този случай следва да е минимално; 

11. да оформи резултатите от извършваните дейности в протокол и да го представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

12. да състави и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколите по чл. 7 от настоящия 
договор; 

13. да осигури компетентен персонал за изпълнение предмета на договора; 
14. да поддържа валиден сертификат за акредитация за орган за контрол от вида „С“ 

за електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V, представляващ Приложение 3 към 
настоящия договор; 

15. да пази информацията станала му известна от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като строго 
поверителна, като полага за това дължимата грижа; 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 
1.  получи възнаграждение за извършените и приети изпитвания по реда, в размера и в 

сроковете по настоящия договор; 
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2. изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на услугите – 
предмет на настоящия договор; 

3. отказва изпълнението на възложената работа, при неоказване на дължимото съдействие 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с оглед точното изпълнение на предмета на договора. 

4. получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълната информация, необходима за изпълнение на 
задълженията му по настоящия договор. 

5. изисква, при доказана необходимост, предоставяне на допълнителна информация, 
свързана с предмета на договора 

6. в рамките на своята дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запазва оперативна самостоятелност, 
доколкото това не противоречи на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва или да прехвърля правата и 
задълженията си по настоящия договор на трети лица. 

 
VII. ЗАСТРАХОВАНЕ И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ 

 
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по 

повод предоставянето на услугите, предмет на този договор, както следва: 
1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на 

Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта); 
2. Повреда или погиване на имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се 

в границите на обекта. Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни 
процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, 
свързани с гореизложеното. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети изцяло ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
щети, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или 
административен орган ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, 
бездействия или забава на необходими действия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при или по повод 
предоставянето на услугите. 

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да притежава всички задължителни застраховки, 
съгласно действащата нормативна уредба, както и да поддържа валидни застраховки за своя 
сметка за срока на договора за рисковете професионална отговорност за вреди, причинени на 
други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на 
неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по 
договора. 

(2) Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване. 

Чл. 17. При доставка и монтаж на нови елементи и агрегати ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
да предостави гаранция за изделието съгласно изискванията на действащата нормативна уредба 
/Наредба№ 2/ 31.01.2003 г. на МРРБ/, но не по-малка от гаранцията на производителя. 

 
VIІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ 

 
Чл. 18. (1) В случай на неточно и/или некачествено изпълнение, за което 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в разумен 
срок, указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



6 
 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани последиците от неточното и/или некачественото 
изпълнение в предписания срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи на друг изпълнител да 
ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 19. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените услуги, предмет на 
договора, в рамките на срока за изпълнение, същият дължи неустойка в размер на 2% (два 
процента) от стойността на неизпълнените в срок услуги за всеки ден забава, но не повече от 30% 
(тридесет процента) от стойността им. 

(2) В случай че Възложителят не заплати дължимото възнаграждение в срока по чл. 12, ал. 
1 същият дължи неустойка в размер на 2% (два процента) от стойността на неизплатените в срок 
услуги за всеки ден забава, но не повече от 30% (тридесет процента) от общата им стойност. 

Чл. 20. (1) В случай на просрочие с повече от ………… на времето за реакция по договора, 
ще се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в съществено неизпълнение на договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да прекрати едностранно договора и да наложи неустойка в размер на 5 000 (пет 
хиляди) лева. 

(2)  В случай на просрочие с повече от 30 (тридесет) календарни дни на задължения на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора, ще се счита, че същия е в съществено неизпълнение на договора 
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора. 

Чл. 21. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ остане без валиден сертификат за акредитация за 
орган за контрол от вида „С“ за електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V, 
представляващ Приложение 3  през периода на действие на настоящия договор, ще се счита, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в съществено неизпълнение и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати 
едностранно договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 
5 000 лева. 

Чл. 22. Санкциите, предвидени в този раздел, не отменят правото на страните по договора 
да търсят обезщетение за претърпени вреди във връзка с неизпълнение на условия и/или 
разпоредби на договора, надвишаващи размера на неустойката. 

 
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 23. Настоящият договор се прекратява: 
1. с изтичане на срока му; 

 2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
 3. с двумесечно писмено предизвестие;  

4. с едностранно 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие отправено към неизправната 
по договора страна. 

5. с настъпването на обективни причини, независещи от волята на страните и правещи 
невъзможно продължаване действието на договора. 

 
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 24. Всички спорове, възникнали във връзка с действителността, изпълнението, 

тълкуването или прекратяването на Договора, ще бъдат решавани от страните в добронамерен 
тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения, а при непостигане на съгласие 
– от компетентния съд. 

Чл. 25. Условията по този договор могат да се изменят или допълват само по взаимно 
съгласие на страните, изразено писмено. 
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Чл. 26. Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, 
отразяващи изпълнението му са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
упълномощени представители на страните. 

Чл. 27. (1) Адресите и лицата за кореспонденция на страните са: 
 
За Възложителя…………………………… 
Лице за контакт: …………………. 
Тел.: ………………………………. 
E-mail: ……………………………  
 
За Изпълнителя: ……………………… 
Лице за контакт: …………………. 
Тел.: ……………………… 
E-mail: ………………….. 
 
(2) В случай на промяна на данните по предходната алинея, страната е длъжна да уведоми 

другата страна в срок от 3 (три) дни от извършване на промяната. До уведомлението по 
предходното изречение, изявленията ще се считат за редовно връчени на посочените адреси. 

 
Чл. 28. Неразделна част от настоящия договор са: 
1. Приложение 1 Списък с обектите на Възложителя, на които ще се изпълняват услугите 

по настоящия договор; 
2. Приложение 2 (Техническо предложение), с подробно описание на дейностите, 

свързани с отстраняване на аварии средно и ниско напрежение и извършване на 
електро-лабораторни проверки на електросъоръжения и пределните единични цени; 

3. Приложение 3  - сертификат за акредитация за орган за контрол от вида „С“ за 
електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V; 

4. Заявка за вземане на проби и/или изпитване. 
 
Този договор се състави в два еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал - по 

един от всяка от страните. 
 
 

  
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………….……..                                 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………..…… 

/………………………../  
 
 

 
 


