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ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

 

 

1. ……………………………, БУЛСТАТ ……………………….., представлявано от 

…………………………………………………………………………, с адрес: 

……………………………………………………….,  наричано за краткост “Възложител” 

от една страна и от друга,  

 

2. "Пожарна Защита" ООД със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. 

„Панаирска Ливада” № 14, с ЕИК по БУЛСТАТ: 202292306, представлявано от Янко 

Бойков Боев, наричано за краткост „Изпълнител”: 

 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

възнаграждение изготвяне на работен проект Част: Пожарна Безопасност (наричани 

за краткост „Проекта”)  за обект 

.......................................................................................................................................................   

(2) Проектирането следва да бъде извършено съгласно Заданието за проектиране – 

Приложение № 1 към настоящия договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши проектирането в съответствие с 

изискванията на нормативните актове и заданието за проектиране (Приложение № 1 - 

Задание за проектиране), което е неразделна част от този договор. По този договор не е 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласуването на проектите със съответните 

инстанции. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите 

условия за изпълнение на възложената съгласно този договор работа, както и да му 

заплати извършената работа по цени, при условията и в сроковете, уговорени в този 

договор. 

 

II. ДОКУМЕНТАЦИЯ.  ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Чл. 2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изходните данни и 

документите, необходими за изработването на проектите.  

(2) Денят на съставяне на протокола по предходната алинея се счита за начало на срока 

за изпълнение на договора и от него започват да текат предвидените в договора 

срокове. 

Чл.3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може без съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да внася 

изменения в Заданието за проектиране, които не касаят съществено изменение на 

задачата, като при изменения, изискващи допълнително технологично време 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимото удължаване на срока 

за изпълнение. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОЕКТAНТА 

 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1) Да изработи възложеното му от възложителя в срок; 

2) Да изработи проектите така, че да отговаря на действащите нормативни 

изисквания и на заданието за проектиране; 

3) Да предаде Проекта в ………. (………………..) екземпляра на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за законосъобразността, качеството, пълнотата и 

приложимостта на изработения от него проект. 

Чл.6 (1) Когато в заданието за проектиране се внасят изменения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

те се окажат неподходящи за правилното изпълнение на работата или не отговарят на 

нормативните изисквания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да иска извършването на нужните промени. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не стори това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да се откаже от договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред другата страна за причинените й вреди, ако не 

изпълни задължението си по предходната алинея. 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

работата;   

2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата в срок; 

3) Да иска уговореното възнаграждение. 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен изцяло за своя сметка да отстрани забележки или 

предписания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
                  

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.9.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

възложената му работа и да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед 

изискванията на този договор; 

2) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата 

работа съобразно реда и условията на този договор; 

 

Чл.10 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да осъществява контрол по изпълнението на този 

договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава 

оперативната му самостоятелност. 

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставени в писмен вид, са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правила и нормативи или водят до 

съществено отклонение от Заданието за проектиране. 
 

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО. ПРИЕМАНЕ НА 

РАБОТАТА 

 

 Чл.11. Изработването на проекта, предмет на договора ще се извърши в срок от 

............................ календарни дни. За начална дата на изпълнение на договора се счита 

деня, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предоставил на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Задание за 

проектиране и необходимите изходни данни за изготвяне ан проектите. 

Чл.12. Всяка промяна по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписването на този 

договор води до корекция на срока по чл.12, съгласувана от двете страни. 

Чл.13. При промяна на нормативната уредба след сключването на този договор, която 

налага преработването на Проектите, страните предоговарят условията на този договор. 

Чл.14 (1) Предаването на проекта се извършва с двустранен протокол, подписан от 

двете страни. 

 

VI.  ЦЕНИ.  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл.15 Цената за изпълнение на проектните работи по този договор е в размер на 

…………….. /…………………/ лева платими както следва: 
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1) Авансово плащане в размер на …………… (……………) лева дължимо в срок от 

………… (…………..) работни дни от подписване на настоящия договор и 

предоставянето на фактура за дължимата сума. 

2) Окончателно плащане в размер на …………… (……………) лева дължимо при 

предаване на Проекта и предоставянето на фактура за дължимата сума. 

 

Чл. 16. Всички такси и разноски във връзка със съгласуването на проекта са за сметка 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VII.  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.  ОТГОВОРНОСТ 
      

 

Чл. 17.  При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за 

причинени вреди при условията на гражданското законодателство. 

Чл. 18. При забава за завършване и предаване на проекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 0,5 /нула цяло и пет/ процента от общата цена по чл. 15,  за всеки 

просрочен ден, но не повече от 20 /двадесет/ процента общо. 

Чл. 19. При виновно некачествено извършване на проектните работи, освен 

задължението за отстраняване на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка 

в размер на 0,5 /нула цяло и пет/ процента от общата цена по чл. 15 за всеки просрочен 

ден, след договорения за отстраняване на недостатъците срок, но не повече от 20 

/двадесет/процента  общо.  

Чл. 20 Ако е в забава за плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 

/нула цяло и пет/ процента от размера на забавеното плащане за всеки просрочен ден, 

но не повече от 20 /двадесет/ процента. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 21  (1) Действието на този договор се прекратява: 

     1.  с извършване и предаване на договорената работа; 

     2.  по взаимно съгласие между страните; 

     3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на 

проекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай 

той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента 

на отказа работи, завишена с 20 /двадесет/ процента.   

Чл.22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да се откаже от договора при условията на чл. 6, ал. 1 от 

този договор. 

 

IХ.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.23. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 

конфиденциална информация за другата страна, станала ѝ известна при или по 

повод изпълнението на този договор. 

Чл.24. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 

писмена форма за действителност.  

Чл.25. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл.26. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или 

във връзка с неговото нарушаване, включително спорове или  разногласия относно 

действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 

както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското 
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гражданско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При 

непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния български 

съд. 

 

 

Контакти на Възложителя: 

Отговорник: ………….. 

Адрес: гр. …………………………, 

тел. ………………… 

Email: …………………. 

 

Контакти на Изпълнителя:   

Атанас Боев 

гр. София, ул.“21 Век” № 28 

тел. 0886 669 112 / 0889 979 112 

Email office@fireforce.bg  

 

 

Приложения: 

Приложение № 1 – задание за проектиране; 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – два за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

  

     

/............................................/     /............................................/ 
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