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АВАКС 
АВАКС‐КЛОН, Република България: • София, 1407, ул. „Голо бърдо“ 22, вход 6, етаж 4, ап. 18, България • BG131440707 

 

 

ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ № 2979‐SC‐BG‐50 
 

НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР е сключен в Хасково, България, на 2 декември 2020 г., 

МЕЖДУ: 

АВАКС‐КЛОН,  със  седалище  апартамент  18,  вход  6,  етаж  4,  ул.  „Голо  Бърдо“  22,  София  1407, 
България, регистрирано в Офис Център на Националната агенция за приходите  (Офис Център на 
НАП), регистрационен номер по ДДС BG131440707, представлявано от г‐н Антонис Мицалис и г‐н 
Георгиос Торсокос („Изпълнител“) от една страна, 

И: 

ХОРИЗОНТАЛ ДРИЛИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А.С, със седалище на „Имеюбле Гершуин“ 165 Булевард 
де Валми, 92707, Коломбес Седекс, Франция, регистрационен номер по ДДС: FR 38 388 835 308, 
представлявано от Г‐н Атеф Кемири („Подизпълнител“), от друга страна, 

Изпълнител и Подизпълнител, наричани по‐долу поотделно „Страна“, а заедно ‐ „Страни“. 

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че 

Изпълнителят  желае  да  сключи  договори  за  подизпълнение  за  „Проектиране,  възлагане  и 
изграждане на междусистемна връзка за природен газ Гърция ‐ България (проект IGB)“, 

и 

Подизпълнителят  е  представил  на  30.06.2020  г.  Техническо  и  търговско  предложение  на 
Подизпълнител  (Реф. EEY__ТЕХНИЧЕСКО И  ТЪРГОВСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ REV03)  за  тези  Работи  по 
договор за подизпълнение, 

 

ПОРАДИ  ТАЗИ  ПРИЧИНА  страните  по  настоящия  Договор  за  подизпълнение  се  договарят  за 
следното: 

1.0 Дефиниции 

1.1    „Възложител” означава „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД. 

1.1   „Основен договор“ означава договорът, озаглавен „Проектиране, възлагане и изграждане 
на междусистемна връзка за природен газ Гърция ‐ България (проект IGB)“, сключен между 
Възложителя и Изпълнителя, от 10.10.2019 г. 

1.2  „Договор  за  подизпълнение“  означава  този  Договор  за  подизпълнение  заедно  с 
документите, посочени в него, както и всички негови изменения, допълнения и поправки. 

1.3  „Основни работи“ означава работите, които Изпълнителят е поел да изпълни в съответствие 



с Основния договор. 

1.4  „Работи по Договор за подизпълнение“ означава строителните работи, които са описани 
тук и са част от настоящия Договор за подизпълнение. 

1.5  „Ръководител“  или „Инженер на  собственика“  означава физическите или юридическите 
лица, назначени от Възложителя за надзор на Основните работи. 

1.6  „Практическо  завършване“  означава  Срок  за  завършване  на  Работите  по  Договора  за 
подизпълнение, както е посочено в договорения Времеви график. 

1.7  „Сертификат  за  приемане“  означава  сертификат,  издаден  от  Изпълнителя  на 
Подизпълнителя  при  завършване  на  Работите  по  Договора  за  подизпълнение  в 
съответствие  с  Договора  за  подизпълнение  и  при  приемането  на  тези  работи  от 
Изпълнителя,  при  условие  че  всички  екзекутивни  чертежи  и  други  подобни,  както  е 
посочено в настоящия документ, които трябва да бъдат предоставени от Подизпълнителя, 
са били успешно завършени по начин, удовлетворяващ Възложителя. 

1.8  „Период  за  уведомяване  за  дефекти“  означава  периодът,  посочен  в  Договора  за 
подизпълнение,  през  който  всички  висящи  дефекти  трябва  да  бъдат  отстранени  от 
Подизпълнителя  и  като  цяло  Подизпълнителят  трябва  да  е  изпълнил  всички  свои 
неизпълнени  задължения  по  Договора  за  подизпълнение  по  удовлетворителен  за 
Изпълнителя начин. Периодът за уведомяване за дефекти е 24 месеца от датата на издаване 
на Сертификата за приемане. 

1.9  „Удостоверение  за  уведомяване  за  дефекти“  означава  удостоверението,  издадено  от 
Изпълнителя на Подизпълнителя след изтичане на срока за уведомяване за дефекти. 

1.10  „Проект“  означава  „Проектирането,  възлагането  и  изграждането  на  междусистемната 
връзка за природен газ Гърция‐България“ (Проектът IGB) 

1.11  „Промяна в закона“ означава влизане в сила или отмяната (без повторно влизане в сила 
или  консолидиране)  на,  или  всяко  изменение,  допълнение  или  промяна  на,  след 
подписването на настоящия Договор за подизпълнение: 

  а)  закони,  различни  от  влизането  в  сила  на  закон,  който  към  датата  на  подписване  на 
Договора за подизпълнение е бил публикуван: 

    (i)  В официален вариант; 

    (ii)като предложение в Официалния вестник на Европейския съюз; или 

  б) съдебното или официалното правителствено тълкуване на който и да е закон. 

1.12  „Обща промяна в закона“ означава промяна в закона, която не е специфична промяна в 
закона. 

1.13  „Специфична промяна в закона“ означава: 

  а)  промяна  в  закона,  която  изрично  се  отнася  за  газопроводната  инфраструктура  в 
Република Гърция и Република България; или 

  б) промяна в закона, която изрично се отнася до здравето и безопасността по отношение на 
газопроводната инфраструктура; или 

  в)  промяна  в  закона,  която  изрично  се  отнася  до  околната  среда  и  която  пряко  засяга 
Работите; или 



  г)  промяна  в  закона,  която  изрично  се  отнася  до  националната  сигурност  на  Република 
Гърция и Република България. 

1.14  „Квалифицираща промяна в закона“ означава: 

  (а) специфична промяна в закона; и/или 

  (б) обща промяна в закона. 

2.0  Обхват на Работите по Договора за подизпълнение 

2.1  Обхватът  на  Работите  по  Договора  за  подизпълнение  включва  „Подробен  проект  и 
изпълнение  на  две  (2)  Пресичания  (река  Марица  и  язовир  „Студен  кладенец“)  чрез 
метода  на  хоризонтално  насочено  сондиране  (HDD)  за монтаж на  тръбопровод DN800 
(32")  и  8‐инчов  стоманен  оптичен  кабел  (FOC)“,  всички  на  принципа  „back‐to‐back“  с 
Техническата  спецификация  и  други  документи  от  Основния  договор,  доколкото  те  се 
отнасят до и засягат Работите по Договора за подизпълнение и са били предоставени на 
Подизпълнителя, както и условията, предвидени в настоящия договор (наричани по‐долу 
„Работите по Договора за подизпълнение“). 

2.2    По‐конкретно,  Работите  по  Договора  за  подизпълнение  включват  следните  елементи  и 
дейности: 

  2.2.1  Подробен технически проект 

    Подизпълнителят отговаря за предоставянето на следните резултати: 

 

    a) За Пресичането на река Марица 

• Подробен проект за Пресичане на река Марица чрез метода HDD при KP 111+616 
(български участък). Обща схема (Мащаб 1:1000) 

•  Подробно проектиране  за  пресичане на  река Марица  чрез метода HDD  при KP 
111+616 (български участък). Надлъжен разрез (Мащаб 1: 1000) 

• Подробен проект за Пресичане на река Марица чрез метода HDD при KP 111+616 
(български участък). Схема на платформата (Мащаб 1:500) 

  • Подробен проект за Пресичане на река Марица чрез метода HDD при KP 111+616 
(български участък). Схема на тръбите (Мащаб 1:500) 

  • Декларация за метода на изграждане за Пресичане на река Марица чрез метода 
HDD при KP 111+616 (български участък). 

 

    б) За Пресичането на язовир „Студен кладенец“ 

  • Подробен проект за Пресичане на язовир „Студен кладенец“ чрез метода HDD при 
KP 49+100 (български участък). Обща схема (Мащаб 1:1000) 

  • Подробен проект за Пресичане на язовир „Студен кладенец“ чрез метода HDD при 
KP 49+100 (български участък). Надлъжен разрез (Мащаб 1: 1000) 

  • Подробно проектиране за Пресичане на язовир „Студен кладенец“ чрез метода 
HDD при KP 49+100 (български участък). Схема на платформата (Мащаб 1:500) 



  • Подробен проект за Пресичане на язовир „Студен кладенец“ чрез метода HDD при 
KP 49+100 (български участък). 
Схема на тръбите (Мащаб 1:500) 

  • Декларация за метода на изграждане за Пресичане на язовир „Студен кладенец“ 
чрез метода HDD при KP 49+100 (български участък). 

 

  в) Други документи: 

•  Планове  за  изпитване  и  инспекции  и  планове  за  осигуряването  на 
качеството/контрол на  качеството.  Записите  за  качество  са  част  от  окончателната 
документация за предаване; 

      • Процедури за изграждане на всяко Пресичане; 

      • Анализ/доклад за оценка на риска; 

•  Планове  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  (ЗБУТ),  следващи 
собствената политика за ЗБУТ на Възложителя и Изпълнителя; 

• План за мобилизиране/демобилизиране; 

      • Проект на закрепването на платформата; 

•  Екзекутивни  чертежи,  сондажни  дневници  и  всички  документи  за  предаване, 
свързани със сондажните работи; 

•  Анализ  на  хидрофрактурите  за  определяне  на  евентуално  „разкъсване“  на 
сондажната  течност  и  определяне  на  параметрите  на  сондиране  за  съответното 
разработване  на  мерки  за  смекчаване.  Това  трябва  да  бъде  предоставено  след 
получаване на геофизичното(‐ите) изследване(‐ия). 

Подизпълнителят  декларира  и  гарантира,  че  е  проверил  всички  документи, 
технически  изисквания  и  информация,  предоставени  от  Изпълнителя,  и 
потвърждава,  че  всички  документи,  необходими  за  договорното  изпълнение  на 
Работите по Договора  за  подизпълнение,  са му  предоставени и  са достатъчни  за 
изчисляване, планиране и изпълнение на Работите по Договора за подизпълнение. 

  2.2.2   Газопровод DN800 (32") и 8‐инчов стоманен оптичен кабел (FOC) 

За  всяко  Пресичане  чрез метода HDD,  монтажът  на 8‐инчовия  стоманен  оптичен 
кабел трябва да се извършва успоредно на газопровода DN800 и с разстояние на 
изместване от 10 m, както и в съответствие със следните приблизителни дължини: 

 

Река Марица 

Местоположение  Сондиране  Приблизителна дължина*

Река Марица  Тръбопровод  L=420,00 m 

Река Марица  Стоманен оптичен кабел (FOC) L=420,00 m 

 

 



Язовир „Студен кладенец“ 

Местоположение  Сондиране  Приблизителна дължина*

язовир „Студен 
кладенец“  Тръбопровод  L=1365,00 m 

язовир Студен 
кладенец 

Стоманен оптичен кабел (FOC)  L=1365,00 m 

 

  2.2.3  Пробиване, разширяване и изтегляне на тръбопровода 

Методологията,  която  трябва  да  се  приложи  за  Пресичането  на  язовир  „Студен 
кладенец“ и река Марица с HDD, включва следните етапи. 

Етап 1:  Корпус на пилотния отвор, монтиран в точката на влизане в горните 
меки секции. 

Етап 2:  Пилотният отвор се пробива до изходната точка. 

Етап 3:    8‐инчовият  стоманен  оптичен  кабел  се  изтегля  директно  след 
пилотния отвор и се използва за връщане на кал (MR). 

Етап 4:    Сондажната  платформа  се  прехвърля  към  входната  точка  на 
продуктопровода. 

Етап 5:  Пилотният отвор за продуктопровода се пробива до изходната точка. 

Етап 6:  Инструментът  за  разширяване  се  монтира  в  изходната  точка  и  се 
изтегля  към  входната  точка.  Всички  отрязъци  се  прехвърлят  до 
входната точка чрез линия за връщане на кал (MRL) за рециклиране и 
повторна употреба. 

Етап 7:  След разширяване на отвора до 42" чрез концентрично разширяване, 
отворът  се  почиства  с  помощта  на  цилиндрични  разширители  и  се 
подготвя за фазата на изтегляне. 

Етап 8:  Сглобяемият 32‐инчов продуктопровод в изходната точка се прикрепя 
към сондажната верига и се изтегля към входната точка за фазата на 
изтегляне. 

Етап 9:  8‐инчовата линия за връщане на кал  (MRL)  се почиства,  сондажната 
платформа  се  демобилизира  и  се  подготвя  за  преместване  към 
следващата сондажна площадка. 

 

3.0  Документи по Договора за подизпълнение 

3.1  Следните документи съставляват целия Договор за подизпълнение и имат следния ред на 
предимство:  

❖ Този Договор за подизпълнение (№ 2979‐SC‐BG‐50) 

❖ Приложение 1:  Извлечение  от  основния  договор,  включително  всички 
приложения,  спецификации  и  други  технически  документи, 



свързани с Работите по Договора за подизпълнение. 

❖ Приложение 2:  Проучвания,  доклади,  изследвания  и  други  документи, 
предоставени от Изпълнителя. 

❖ Приложение 3:  Матрица на отговорностите 

❖ Приложение 4:  Времеви график на Работите по Договора за подизпълнение 

❖ Приложение 5:  Споразумение  за  съвместно  осигуряване  на  здравословни  и 
безопасни условия на труд, подписано от двете Страни; 

❖ Приложение 6:  Спецификации и изисквания за здравословни и безопасни условия 
на труд 

❖ Приложение 7:  Решението за оценка на въздействието върху околната среда № 1‐
1/2013, издадено от Министерството на околната среда и водите 
на Република България. 

❖ Приложение 8:  Организационна схема на Подизпълнителя / Персонал 

❖ Приложение 9:  График за мобилизиране на Подизпълнителя. 

 

4.0  Условия на почвата 

4.1  Приема се, че са налице следните почвени условия, които ще бъдат срещнати по време на 
етапа на сондиране на мястото на Пресичане: 

  4.1.1 За река Марица: 

Глини  и  средно  компактни  алувиални  пясъци  с  минимално  наличие  на  чакъл. 
Пресичането трябва да се извърши с инструменти за меки почви. 

  4.1.2 За язовир „Студен кладенец“: 

Хомогенен туф със стойности на UCS от 10 до 20 MPa с приети стойности на RQD от 
75%. Предполага се, че по време на пробиването на пилотния отвор ще се използва 
16‐инчов  входен  корпус.  Пресичането  трябва  да  се  извърши  с  помощта  на 
инструменти за меки скали. 

Всички  допълнителни  резултати  от  геофизичните  проучвания,  които  могат  да  бъдат 
извършени, ще бъдат предадени на Подизпълнителя за по‐нататъшна справка. 

5.0  Съоръжения, оборудване и гориво 

5.1  Всички  съоръжения и  оборудване на Подизпълнителя,  предназначени  за  изпълнение на 
Работите  по  Договора  за  подизпълнение,  се  придружават  от  всички  съответни 
експлоатационни документи. Преди започване на Работите по Договора за подизпълнение 
и при поискване от страна на Изпълнителя, горепосочените документи се предоставят на 
Изпълнителя  за  преглед  и  одобрение  и  подлежат  на  преглед  и  одобрение  от  страна  на 
Възложителя. 

5.2  Получаване на такова одобрение от страна на Изпълнителя и от страна на Възложителя не 
освобождава  Подизпълнителя  от  неговите  договорни  и  законови  задължения  и 
отговорности  за  поддържане  на  въпросните  документи.  Подизпълнителят  следва  да 
освободи от отговорност  както Изпълнителя,  така и Възложителя  за  всякакви  загуби или 



щети,  които  могат  да  произтекат  от  това,  че  Подизпълнителят  не  е  поддържал  такива 
оперативни документи. 

5.3  Сондажните  съоръжения  трябва  да  са  подходящо  конструирани,  за  да  преодоляват 
всякакво триене, причинено от сондажната верига в отвора, и да осигуряват достатъчна сила 
на изтегляне за изтеглянето на тръбопровода през отвора. 

5.4  Подизпълнителят е единствено и изцяло отговорен за поддържането на своите съоръжения 
и  оборудване  в  добро  работно  състояние  по  всяко  време.  Това  включва  закупуването  и 
инсталирането на резервни части, разходите за които се поемат изцяло от Подизпълнителя. 
Изпълнителят не покрива разходите за бездействие, които могат да възникнат по време на 
изпълнението на Работите по Договора за подизпълнение поради повреди в съоръженията 
и оборудването на Подизпълнителя, а Подизпълнителят трябва да гарантира, че ремонтът 
е извършен възможно най‐скоро и че всяко забавяне вследствие на повредата е отчетено 
чрез  възстановяване  и/или  ускоряване  на  Работите  на  Подизпълнителя.  Разходите  за 
ремонт и мерки за намаляване на въздействието се извършват без допълнителни разходи 
за Изпълнителя. 

5.6  Подизпълнителят трябва да достави всички тръбни ролки в броя, който се изисква съгласно 
предложената  Декларация  за  метода,  заедно  с  всички  обосновани  изчисления  за 
способността на ролките да издържат на теглото на тръбопровода. Изпълнителят трябва да 
осигури както монтажа на тръбните ролки,  така и подготовката на продуктопровода като 
един (1) непрекъснат низ преди етапа на изтегляне. 

5.7  Горивото  се  осигурява  от  Изпълнителя  и  се  заплаща  обратно  на  Подизпълнителя  чрез 
сертификатите за междинно плащане на Изпълнителя по Единичната ставка, предвидена в 
подклауза 11.10 от настоящия договор. 

 

6.0  Натоварвания и напрежения при монтаж 

6.1  За да се отчетат различните натоварвания и напрежения, генерирани по време на монтажа 
на  продуктопровода  (например  фактори  на  триене  и  съпротивление  на  флуиди, 
небалансирана тежест, огъване, външни напрежения на обръча), Подизпълнителят трябва 
да извърши собствени изчисления за определяне на максимално допустимото натоварване 
при  изтегляне.  Такива  изчисления  на  Подизпълнителя  се  включват  в  Декларацията  за 
метода на Подизпълнителя и подлежат на преглед и одобрение/разрешение от страна на 
Изпълнителя и Възложителя. 

6.2  За постигане на неутрално плавателно състояние по време на изтегляне, Подизпълнителят 
трябва да разработи и включи в своя Подробен технически проект система за контрол на 
плаваемостта. 

7.0  Тръба за оптичен кабел 

7.1  Тръбата за оптичен кабел се инсталира чрез използване на HDD методи. Отворите трябва да 
се  използват  като  линия  на  Подизпълнителя  за  връщане  на  кал.  След  приключване  на 
операциите по HDD за всяко пресичане, Подизпълнителят трябва да почисти тази линия и 
да я освободи от всякакви вътрешни чужди отломки. Процедурата на Подизпълнителя за 
почистване  на  тръбата  за  оптичен  кабел  трябва  да  бъде  напълно  описана  и  включена  в 
Декларацията за методите и Плана за изпитване и инспекции на Подизпълнителя. 

8.0  Работни  зони  /  зони  за  оборудване  за  хоризонталното  насочено  сондиране  (HDD), 



сондажните съоръжения и тръбите 

8.1  Всяка операция по HDD и всяка площадка се разглеждат като отделна работна зона, за която 
Подизпълнителят изготвя Декларация за методите, в която подробно се описва оценката на 
Подизпълнителя  за  работните  зони,  като  се  предоставят  планове,  изобразяващи 
предложените схеми и местоположението на работните зони на Подизпълнителя, заедно 
със  списък на  съоръженията и оборудването,  които ще се използват  за изпълнението на 
Работите по Договора по подизпълнение. 

8.2  В  Декларацията  за методите  трябва  да  се  вземат  предвид  и  сондажите  за  поставяне  на 
тръбата за оптичен кабел. 

8.3  Изпълнителят трябва да се постарае да осигури достатъчна площ (приблизително 3500 m2), 
така че да се даде възможност за адекватна настройка на инсталацията, оборудването и 
съоръженията на Подизпълнителя. Освен това Изпълнителят трябва да осигури достатъчно 
работно пространство по протежение на правото на преминаване (ROW) за изработване на 
участъка за изтегляне на тръбите. 

8.4  Ако Подизпълнителят се нуждае от допълнително работно пространство, тогава: 

  a)  Подизпълнителят  трябва  да  обмисли  възможността  за  използване  на  пластична 
деформация  във  входната  точка  на  изтегляне  на  тръбата  за  разширяване  на 
работната зона извън нормалния маршрутен коридор; 

  б)  Изпълнителят трябва да се стреми да придобие и предостави такова допълнително 
пространство. 

Въпреки  това,  в  случая  на  подточка  (б)  по‐горе,  придобиването  на  такова допълнително 
пространство  подлежи  на  одобрение  от  страна  на  Възложителя  и  на  съгласието  на 
собствениците/обитателите на съседни земи за това. 

8.5  Горният  пласт  на  почвата  се  отстранява  от  заетата  площ  от  Изпълнителя  и  се  натрупва 
отделно. 

8.6  Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури наличието 
на вода за целите на изпълнението на Работите по HDD. 

9.0  Общи разпоредби 

9.1  Подизпълнителят  трябва  да  изпълни,  поддържа  и  завърши  Работите  по  Договора  за 
подизпълнение с цялата дължима грижа и старание и да отстрани всички недостатъци в тях 
в съответствие с Договора за подизпълнение и за разумно удовлетворение на Изпълнителя. 
Работите по Договора за подизпълнение се извършват от Подизпълнителя по такъв начин, 
че да не се нарушават работите на Изпълнителя или на други подизпълнители. 

9.2  Освен  ако  не  е  предвидено  друго  в  Договора  за  подизпълнение,  Подизпълнителят 
осигурява  цялата  работна  ръка,  строителни  съоръжения,  временни  работи  и  всичко, 
независимо  дали  е  от  постоянно  или  временно  естество,  необходимо  за  изпълнението, 
поддръжката, завършването на Работите по Договора за подизпълнение и отстраняването 
на всякакви дефекти по тях, и отговаря за адекватността, стабилността и безопасността на 
своите операции. 

9.3   Подизпълнителят е длъжен да изпълнява Работите по Договора за подизпълнение само с 
опитен  персонал,  чийто  брой  е  достатъчен  за  нуждите  на  Работите  по  Договора  за 
подизпълнение. Този персонал се подбира от самия Подизпълнител на негова отговорност. 



Въпреки  това  Изпълнителят  има  право  да  поиска  от  Подизпълнителя  по  всяко  време 
отстраняването  и  замяната  на  член  или  членове  на  персонала,  използвани  от 
Подизпълнителя,  ако  според  разумната  преценка  на  Изпълнителя  този  персонал  не  е 
подходящ,  не  е  достатъчен  или  е  вреден  за  правилното  и  навременно  изпълнение  на 
Работите по Договора за подизпълнение и за работите на другите подизпълнители. 

9.4  Подизпълнителят  е  изключителният  работодател  на  целия  персонал,  участващ  в 
изпълнението  на  Работите  по  Договора  за  подизпълнение,  като  Подизпълнителят  носи 
отговорност към персонала, който ще наеме за изпълнението на проекта, и за стриктното 
спазване на всички разпоредби на трудовото законодателство, по‐специално по отношение 
на  наемането  на  чужденци,  чието  наемане  е  строго  забранено,  ако  не  са  изпълнени 
законовите предпоставки. Подизпълнителят е изцяло отговорен към този персонал и към 
всяко трето лице за точното спазване на разпоредбите и за изпълнението на всички видове 
задължения,  произтичащи  от  тях  и  от  трудовите/ангажиментните  отношения  между 
Подизпълнителя и горепосочения персонал. По‐конкретно, Подизпълнителят е отговорен 
да  заплати  изцяло  и  навреме  всички  законови  или  договорни  възнаграждения, 
компенсации от всякакъв характер и т.н., като всички тези разходи се поемат изключително 
от Подизпълнителя. 

9.5  Нито една от страните не може да преотстъпва каквито и да било или всички свои права и 
задължения по настоящия Договор за подизпълнение,  нито да възлага допълнително на 
подизпълнители  всички  или  част  от  работите  по  Договора  за  подизпълнение  без 
предварителното писмено съгласие на другата страна. 

9.6   Инструкциите,  дадени  от  Изпълнителя,  трябва  да  бъдат  в  писмена  форма  и 
Подизпълнителят трябва да действа само по инструкции, дадени в писмена форма. Ако все 
пак Изпълнителят счете за необходимо да даде устно указание, Подизпълнителят трябва да 
се  съобрази  с  това  указание,  като  впоследствие  устното  указание  на  Изпълнителя  се 
потвърждава от Изпълнителя в писмена форма, преди Подизпълнителят да изпълни устното 
указание.  Ако  това  потвърждение  не  бъде  опровергано  в  писмена  форма  от 
Подизпълнителя в срок от 7 дни от получаването на писменото потвърждение, тогава това 
потвърждение се счита за указание по смисъла на настоящата подклауза. 

9.7  Подизпълнителят се задължава неговите проектанти да бъдат на разположение за участие 
в срещи/обсъждания с Изпълнителя и/или Възложителя по всяко разумно време по време 
на периода на изготвяне на проекта и до одобрението му от Възложителя. 

10.0  Основен договор 

10.1  Подизпълнителят признава, че Работите по Договора за подизпълнение представляват част 
от работите, които Изпълнителят трябва да извърши по Основния договор. 

10.2  Подизпълнителят трябва да изпълни, да поддържа, да завърши Работите по Договора за 
подизпълнение и да отстрани всички недостатъци в тях, така че нито едно негово действие 
или бездействие във връзка с тях да не представлява, да не причинява или да не допринася 
за нарушение от страна на Изпълнителя на което и да е от неговите задължения по Основния 
договор. 

10.3  Подизпълнителят  следва  да  обезщетява,  предпазва  и  освобождава  Изпълнителя  от 
всякаква отговорност, която Изпълнителят може да понесе спрямо което и да е друго лице, 
както  и  от  всякакви  претенции,  искания,  производства,  щети,  разходи  и  разноски, 
предявени срещу или направени от Изпълнителя поради пряко нарушение на Договора за 



подизпълнение от страна на Подизпълнителя. 

10.4  Нищо в настоящия документ не може да се тълкува като създаващо договорни отношения 
между Подизпълнителя и Възложителя. 

11.0 Цена на Договора за подизпълнение / Единични ставки 

11.1  Работите по Договора за подизпълнение са повторно измерими и следователно подлежат 
на  окончателно  изчисление.  Окончателната  цена  на  Договора  за  подизпълнение  се 
определя  от  действителните  количества  на  извършените  Работи  по  Договора  за 
подизпълнение  в  съответствие  с  действителните  условия,  възникнали  по  време  на 
изпълнението,  указанията  на  Изпълнителя  и  прилагането  на  Единичните  ставки, 
предвидени в подклауза 11.5 от настоящия договор. 

11.2  Цената  на  Договора  за  подизпълнение  може  да  бъде  коригирана  и  чрез  Изменение, 
инициирано  от  Изпълнителя  на  СМР  в  съответствие  със  съответните  разпоредби  на 
Договора за подизпълнение, който ще бъде сключен. 

11.3  При  спазване  на  разпоредбите  на  подклауза  11.4  по‐долу  и  срещу  извършването  на 
Работите по Договора за подизпълнение от страна на Подизпълнителя и изпълнението на 
неговите  задължения  и  отговорности  по  този  Договор  за  подизпълнение,  Изпълнителят 
заплаща на Подизпълнителя Цената на Договора за подизпълнение, която е договорена в 
размер на Сумата от (        )  без  ДДС,  (наричана  по‐долу  "Цена  на 
Договора  за  подизпълнение"),  в  съответствие  с  условията  на  настоящия  Договор  за 
подизпълнение  и  известните  към  момента  количества,  умножени  по  договорените 
Единични  ставки,  които  остават  фиксирани  през  целия  период  на  Договора  за 
подизпълнение. 

11 4  Независимо  от  разпоредбите  на  подклаузи  11.1  и  11.2  по‐горе  и  при  условие,  че 
Изпълнителят не е инициирал или не е дал указания за изменение, Окончателната цена по 
Договора за подизпълнение не може по никаква причина да надвишава сумата от    
          ,  (наричана  по‐долу  „Максимално  допустима  цена  на 
Договора за подизпълнение“). Разликата между Цената на Договора за подизпълнение и 
Максимално допустимата цена на Договора за подизпълнение се третира от двете страни 
като  Временна  сума,  която  се  активира  само  в  случай,  че  действително  изпълнените 
количества  надвишават  тези,  използвани  при  формирането  на  Цената  на  Договора  за 
подизпълнение,  като  обосновката  на  тези  количества  се  включва  в  заявленията  за 
междинни плащания на Подизпълнителя.  

11.5   Цената на Договора за подизпълнение произтича от и се разпределя, както следва: 

 

S/№  Описание  Единица 
Количество 

(Приблизително)
Единични 
ставки  Сума 

А. 

Мобилизиране/де‐
мобилизиране на 
съоръжения и 
оборудване за 
хоризонтално 
насочено 

Еднократна 
сума  ‐  ‐   



сондиране (HDD) 

           

Б.  Язовир „Студен 
кладенец“         

  Тръбопровод  м  ‐     

  Стоманен оптичен 
кабел (FOC)  м  1365     

           

В.  Река Марица         

  Тръбопровод  м  420     

  Стоманен оптичен 
кабел (FOC)  м  420     

           

Обща цена на Договора за подизпълнение:   

Г. 

Временна сума 
съгласно 
подклауза 11.4 по‐
горе 

‐  ‐  ‐   

Максимално допустима цена на Договора за подизпълнение:   

 

11.6  Единичните ставки от подклауза 11.5 по‐горе се считат за пълната стойност на разходите на 
Подизпълнителя  за  мобилизиране/демобилизиране  на  неговия  персонал,  неговите 
съоръжения  и  оборудване,  транспорт,  храна  и  настаняване  на  персонала,  всички 
необходими съоръжения и оборудване, доставка на консумативи за сондиране и резервни 
части,  бентонит  и  кални  добавки,  доставка  на  16‐инчови  корпуси  на  пилотен  отвор, 
инструменти за отвор за сондажните работи, достатъчен брой на тръбни ролки, теглителни 
глави  за  продуктови  тръбопроводи,  баласти  за  използване  по  време  на  дейностите  по 
изтегляне, лични предпазни средства и оборудване за безопасност, смазочни материали на 
съоръжения и оборудване, както и всички други елементи, необходими за изпълнение на 
Работите по Договора за подизпълнение, всички митнически такси, гербови мита, данъци (с 
изключение  на  ДДС),  разходи  за  придобиване  на  разрешителни,  поддръжка  на 
съоръженията  и  оборудването  на  Подизпълнителя,  всички  съдебни  и  държавни  такси, 
заплати,  годишни  и  болнични  отпуски  на  персонала,  социалноосигурителни  вноски, 
застрахователни премии, както и режийни разходи и печалба на Подизпълнителя. 

11.7  Единичната  цена  от  подклауза  11.5  не  включва  доставката  на  контейнери  за  отпадъци, 
резервоар  за  дизелово  гориво,  бетон,  шпунтови  пилоти  и  еквивалентни  съоръжения  за 
анкери, както и доставката на консумативи за строителните работи и всички други артикули, 
доставени от Изпълнителя, както е описано в Приложение 2. 



11.8  Единичната ставка за сондиране и работа на екипа е договорена на       

11.9  В случай на спиране на Работите по Договора за подизпълнение и ако се докаже, че това 
спиране  се  дължи  на  Изпълнителя  и/или  на  Възложителя,  тогава  се  прилага  следната 
Единична ставка като компенсация за бездействие/готовност: 

  • За готовност на сондажните работи и екип: ...................................  

  Горепосочената  единична  ставка  се  прилага  след  настъпването  на  двудневно 
последователно спиране,  т.е. от  третия ден нататък. При превишаване на общия срок на 
готовност от десет (10) дни се прилага горепосочената Единична ставка. 

  Като  предпоставка  за  възникване  на  правото  на  Подизпълнителя  на  обезщетение  за 
бездействие/готовност и като условие за получаване на удостоверение от Изпълнителя за 
това бездействие/готовност, Подизпълнителят  трябва,  не по‐късно от  четири  (4)  работни 
дни от деня, в който Подизпълнителят е узнал за събитието, довело до спирането, да подаде 
писмено уведомление до Изпълнителя, с което да го информира за събитието и за датата, 
на която дейността на Подизпълнителя е влязла в режим на бездействие/готовност. 

В случай обаче, че прекъсването на Работите по Договора за подизпълнение не се дължи 
нито  на  Подизпълнителя,  нито  на  Изпълнителя,  нито  на  Възложителя,  тогава 
горепосочената  Единична  ставка  за  бездействие/готовност  не  се  прилага  и 
Подизпълнителят се съгласява да поеме изцяло тези разходи. 

11.10  Горивото се осигурява от Изпълнителя за целите на Работите по Договора за подизпълнение 
и  се  заплаща обратно на Подизпълнителя  чрез  сертификатите  за междинно плащане на 
Изпълнителя по Единична ставка от           компенсира  транспортните 
разходи и свързаните с тях допълнителни разходи за обработка. 

11.11  Подизпълнителят трябва да провери всички размери, еталони и нива, които са подходящи 
за  Работите  по  Договора  за  подизпълнение,  и  да  предостави  тази  информация  на 
Изпълнителя,  преди  Подизпълнителят  да  започне  работа  на  обекта.  Подизпълнителят 
уведомява Изпълнителя за всякакви несъответствия или неточности, произтичащи от това 
проучване, и прилага такива мерки, каквито Изпълнителят може да инструктира. 

11.12  Подизпълнителят  декларира,  че  е  запознат  с  всички  документи  по  Договора  за 
подизпълнение  и  е  извършил  щателно  проучване  на  всички  документи  по  Договора  за 
подизпълнение  и  в  тази  връзка  приема  изцяло  и  без  възражения  пълнотата  и 
изчерпателността на документите/данните по настоящия Договор за подизпълнение и се 
задължава да предаде Работите по Договора за подизпълнение във всяко отношение. 

11.13  До степента, която може разумно да се очаква от предварителното посещение на обекта и 
проучването  на  геотехническите  доклади,  се  счита,  че  Подизпълнителят  е  запознат  с 
подземните,  климатичните  и  други  условия,  преобладаващи  на  обекта.  Счита  се,  че 
Подизпълнителят  е  посетил  обекта  и  е  направил  всичко  необходимо,  за  да  се  запознае 
напълно  с  естеството  на  терена  и  достъпа  до  обекта.  Счита  се,  че  Подизпълнителят  е 
включил всички разходи, произтичащи от това, в Цената си по Договора за подизпълнение. 
Изпълнителят не носи никаква отговорност или ангажимент пред Подизпълнителя или пред 
друго  лице  или  изпълнител  за  състоянието  или  условията  на  обекта  по  Договора  за 
подизпълнение, произтичащи от някаква причина, естествена или друга. Подизпълнителят 
гарантира  точността  на  своите  изчисления  за  определяне  на  Цената  на  Договора  за 
подизпълнение,  която  няма  да  бъде  обект  на  никакви  колебания  за  целия  срок  на 
настоящия Договор за подизпълнение. 



11.14  Подизпълнителят носи пълна отговорност за всички проучвания или изчисления,  които е 
извършил за целите на изпълнението на Работите по Договора за подизпълнение. Всички 
грешки или неправилни изчисления и последващите последици, включително поправяне 
или изменение на Работите по Договора за подизпълнение, дължащи се на такива грешки 
или  неправилни  изчисления,  са  изцяло  отговорност  на  Подизпълнителя  и  са  за  негова 
сметка. 

12.0  Условия на плащане 

12.1  Плащането към Подизпълнителя се извършва съгласно следния ред за Частични плащания 
(наричани по‐нататък „Етапи на плащане“); 

  1‐во плащане: ______________   

    (не се чете) 

    равна на общата стойност на 
Етапи 

                    при 

 

    Пилотни отвори 

12.2  Банковите гаранции по подклауза 12.1 трябва да бъдат издадени от банка, която да бъде 
одобрена  от  Изпълнителя,  и  във  форма,  която  подлежи  на  одобрение  от  Изпълнителя. 
Общата стойност на банковата гаранция ______________, представена от Подизпълнителя с 
  плащането по подклауза 12.1 се изплаща съгласно следните етапи: 

  a)      при пристигане на оборудването на Подизпълнителя на Обекта. 

  б) __________________________________________  На място 

  в) _____________ 

  г) ______________ 

  д) ______________ 

  е) ______________ 

  (не се чете)  се освобождава на Подизпълнителя след пълното изплащане на авансовото 
плащане. 

12.3  Сертифициране на Частичните плащания на Подизпълнителя се извършва, както следва: 

  12.3.1  С  изключение  на  Етапи  на  плащане  №1  и  №2  от  подклауза  12.1  по‐горе,  при 
достигане на всеки друг Етап на плащане и в рамките на първите пет (5) дни от всеки 
следващ месец, Подизпълнителят изготвя и представя своя Временен месечен отчет 
(ВМО)  за  оценка  от  Изпълнителя,  заедно  със  заявлението  на  Подизпълнителя  за 
издаване на  съответното  Удостоверение  за  временен месечен  отчет  (УВМО).  Във 
ВМО  на  Подизпълнителя  се  посочват  изпълнените  Работи  по  Договора  за 
подизпълнение  по  отношение  на  съответния  Етап  на  плащане,  заедно  с  всички 
съответни  възнаграждения.  Посоченият  ВМО  се  изпраща  по  електронна  поща  на 
Изпълнителя до г‐жа Йоана Багку: ibaqkou@avax.qr: 

  12.3.2  След като Изпълнителят завърши оценката си на ВМО на Подизпълнителя, в рамките 



на  пет  (5)  календарни  дни  от  получаването  му,  Изпълнителят  или  връща  ВМО  с 
коментари към него, или пристъпва към одобрение и издаване на УВМО. 

  12.3.3  След получаването на УВМО на Изпълнителя, Подизпълнителят издава съответната 
данъчна фактура, в която се посочва постигнатият Етап на плащане, от последната 
дата, за която се отнася ВМО. 

  12.3.4  Тук  ясно  е  посочено,  че  Подизпълнителят  няма  да  пристъпва  към  издаване  на 
данъчна фактура, без да е получил предварително УВМО от Изпълнителя. Всички 
фактури, издадени от Подизпълнителя, без да се спазва това условие, се отхвърлят 
автоматично от Изпълнителя и Подизпълнителят няма право да предявява каквито 
и да било претенции към Изпълнителя въз основа на такова отхвърляне. 

12.4  Процедурата за фактуриране е следната: 

  12.4.1   Електронна  версия  на  всяка  фактура  се  изпраща  по  електронна  поща  на 
адрес: kachtaris@avax‐sa.qr & kqeorqiadou@avax‐sa.qr 

  12.4.2  Фактурите,  издадени  в  съответствие  с  българските  разпоредби  и  горепосочените 
членове, се адресират и изпращат до: 

АВАКС‐КЛОН, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ул. „Голо Бърдо“ 22, 
вход 6, етаж 4, ап. 18 
София 1407, БЪЛГАРИЯ 
Единен идентификационен код: 131440707 
С позоваване на: ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 2979‐SC‐BG‐50 

Оригиналните копия на фактурите трябва да бъдат изпратени на адрес: 

АВАКС‐КЛОН, ЛАГЕР ХАСКОВО 
Северна индустриална зона, Национален път E80, 
5‐ти километър, Хасково‐Пловдив, ПК 6303, Хасково, България 
С позоваване на: ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 2979‐SC‐BG‐50 
На вниманието на: СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ Г‐жа К. Георгиадоу 

 

  12.4.3  Банкови данни на Подизпълнителя: 

Име на банката:  ________________________   

Сметка №:   ____________________________   

Фактурата на Подизпълнителя трябва да бъде придружена от УВМО на Изпълнителя 
и в нея трябва да бъдат посочени съответният номер на Договора за подизпълнение 
и банковите данни на Подизпълнителя.  Всяко неизпълнение на  задължението на 
Подизпълнителя да предостави посочената информация и всички други документи, 
изисквани  в  настоящия  документ,  автоматично  дава  право  на  Изпълнителя  да 
отложи  плащането до момента,  в  който  необходимата  информация и документи 
бъдат предоставени на Изпълнителя. 

12.5  Тук  отново  се  подчертава,  че  като  предварително  условие  за  получаване  на  плащане  от 
страна на Подизпълнителя и за всяко плащане, получено съгласно Етапите на плащане по 
подклауза  12.1  по‐горе,  Подизпълнителят  издава  съответната  данъчна  фактура  за 
съответната стойност. 



13.0  Период на уведомяване за дефекти 

13.1  Подизпълнителят гарантира бързото и навременно изпълнение на всички свои договорни 
задължения, както и доброто, технически пълно и навременно изпълнение на Работите по 
Договора  за  подизпълнение.  Подизпълнителят  гарантира,  че  Работите  по  Договора  за 
подизпълнение са без дефекти. 

13.2  Периодът за уведомяване за дефекти е двадесет и четири (24) месеца от датата на издаване 
на Сертификата за приемане на Работите по Договора за подизпълнение. През този период 
Подизпълнителят  гарантира  правилното  функциониране  на  Работите  по  Договора  за 
подизпълнение, липсата на дефекти и наличието на договорените качества. По време на 
Периода  за  уведомяване  за  дефекти  и  след  официално  уведомление  от  страна  на 
Изпълнителя, Подизпълнителят е длъжен да проверява редовно Работите по Договора за 
подизпълнение и да замени или поправи незабавно за своя сметка и на своя отговорност 
всеки  недостатък,  нарушение  или  повреда,  както  е  предвидено  в  Договора  за 
подизпълнение. 

14.0  Гаранции за изпълнение и задържане 

14.1  За  точното,  навременно  и  добросъвестно  изпълнение  на  договорните  си  задължения, 
включително на задълженията си към трети лица, за които Изпълнителят може да отговаря 
съгласно  българското  законодателство  за  заплащане  на  глоби  и  неустойки,  поради 
неизпълнение на задълженията на Подизпълнителя, произтичащи от настоящия Договор за 
подизпълнение, Подизпълнителят предоставя за своя сметка следната гаранция: 

  14.1.1 (не се чете) ................  ....  .................         

 

от банка, която подлежи на одобрение от страна на Изпълнителя и която трябва да 
отговаря на следните изисквания: 
а)  да  бъде  безусловна  и  неотменяема  банкова  гаранция,  която  задължава 

банката‐издател  да  плати  при  първо  писмено  искане  от  страна  на 
Изпълнителя,  в  което  се  посочва неизпълнение от  страна на Изпълнителя 
или друго основание за налагане на Гаранцията за изпълнение по настоящия 
Договор  за  подизпълнение,  независимо  от  възраженията  на 
Подизпълнителя или на трето лице; 

б)  да е при такива условия, че банката на Подизпълнителя да изплати в срок от 
пет (5) работни дни на Изпълнителя сумата на дължимото плащане или част 
от него, както е посочено в писменото искане на Изпълнителя; и 

в)  да е валидна до датата, която е шестдесет (60) дни след датата на издаване 
на Сертификата за уведомяване за дефекти от Изпълнителя. 

г)  Тази  гаранция  може  да  бъде  възложена  или  прехвърлена  само  с 
предварителното писмено съгласие на Подизпълнителя. 

д)  Тази гаранция е предмет на Единните правила за гаранции при поискване, 
публикувани под номер 758 от Международната Търговска Камара. 

  14.1.2  Всички  банкови  такси  или  комисиони  за  издаване  и  поддържане  на  Банковата 
гаранция,  както  и  за  администриране  на  искане  от  страна  на  Изпълнителя  по 
гаранцията, когато има основания за това, са за сметка на Подизпълнителя. 

  14.1.3  Изпълнителят има право да усвои Гаранцията за изпълнение изцяло или частично, в 
случай  че  Подизпълнителят  не  изпълни  Работите  по Договора  за  подизпълнение 



надлежно  и  в  срок  и/или  не  изпълни  някое  от  задълженията  си  по  настоящия 
Договор за подизпълнение. 

14.2         

 

15.0  Започване и завършване ‐ Времеви график 

15.1  Подизпълнителят  трябва  да  започне  изготвянето  на  Подробния  технически  проект  в 
рамките на четиринадесет календарни дни (14) от подписването на настоящия Договор за 
подизпълнение  и  да  предаде  на  Изпълнителя  завършените  документи  в  рамките  на 
двадесет (20) дни от започването или освен ако Изпълнителят не даде други указания. След 
това Изпълнителят представя проекта на Подизпълнителя на Възложителя за преглед и/или 
одобрение. Възложителят, чрез Изпълнителя, може да отправи уведомление, че проектът 
на Подизпълнителя не отговаря (в посочената степен) на изискването на Основния договор. 
Ако проектът на Подизпълнителя не отговаря на изискванията, той трябва да бъде поправен 
и  отново  представен  на  Изпълнителя  в  рамките  на  една  (1)  седмица  от  датата  на 
уведомлението за сметка на Подизпълнителя. 

  Подизпълнителят трябва да изпълни и завърши всички Сондажни работи, свързани с двете 
пресичания  (река Марица и язовир „Студен кладенец“),  в рамките на четири  (4) месеца, 
считано  от  датата  на  пристигане  на  оборудването  на  място  и  получаване  на  писменото 
уведомление от Изпълнителя за започване на сондажните работи, при условие че участъкът 
за тръбопровода е готов навреме. По същия начин Подизпълнителят не може да пристъпи 
към мобилизиране на своите съоръжения, оборудване, работна ръка и други ресурси, освен 
ако не е получил предварително писмено уведомление от Изпълнителя, с което му се указва 
да пристъпи към такова мобилизиране. 

15.2  Подизпълнителят  се  съгласява  и  се  ангажира  да  постигне  следните  Ключови  етапи  от 
Работите по Договора за подизпълнение: 

  15.2.1  Целият  необходим  пакет  от  предпроектна  документация  за  р.  Марица  да  бъде 
изготвен и предоставен на Изпълнителя преди 23 октомври 2020 г. 

  15.2.2  Целият  необходим  пакет  от  предпроектна  документация  за  язовир  „Студен 
кладенец“ да бъде изготвен и предоставен преди 15 декември 2020 г. 

  15.2.3  Мобилизирането трябва да започне и да приключи през и в рамките на февруари 
2021 г. 

  15.2.4  Подизпълнителят трябва да започне физическото изпълнение на първите сондажни 
работи с HDD в момент, определен и инструктиран от Изпълнителя. Във всеки случай 
Подизпълнителят не може да започне горепосочените Работи, преди да е получил 
писмено разрешение от Изпълнителя за това. 

15.3  Последователността  на  Сондажите  и  работният  график  ще  бъдат  обсъдени  и  взаимно 
договорени между Страните. 

15.5  Преди започване на Работите по Договора за подизпълнение на обекта, Подизпълнителят 
представя  на  Изпълнителя  за  одобрение  собствена  строителна  програма  (въз  основа  на 
своята Декларация за метода), в която подробно се описва неговият метод за постигане на 
Срока за завършване по Договора за подизпълнение. 

15.6  Работите по Договора за подизпълнение се приемат от Изпълнителя, когато: 



  (i)  Работите по Договора за подизпълнение са завършени в съответствие с Договора за 
подизпълнение; 

  (ii)  всички  тестове  и  дейности  преди  пускането  в  експлоатация  и  при  пускането  в 
експлоатация са приключили по удовлетворителен за Изпълнителя и Възложителя 
начин; и 

  (iii)  Изпълнителят  е  издал  Сертификат  за  приемане  на  Работите  по  Договора  за 
подизпълнение. 

Подизпълнителят  може  да  подаде  заявление  чрез  уведомление  до  Изпълнителя  за 
издаване на Сертификат за приемане не по‐рано от 7 дни преди Работите по Договора за 
подизпълнение, по мнение на Подизпълнителя, да бъдат завършени и готови за приемане. 
Уведомлението  за  издаване  на  Сертификат  за  приемане  трябва  да  бъде  придружено  от 
едно копие на  хартиен носител  (пълен комплект)  и един комплект в електронен формат 
(приемлив за Изпълнителя) на всички екзекутивни чертежи, завършени и включващи всички 
промени на мястото и преработки. 

15.7  След  успешното  приключване  на  горепосочените  дейности  по  удовлетворителен  за 
Изпълнителя начин, Изпълнителят ще пристъпи към издаване на Сертификат за приемане. 
В срок от 20 дни след като получи заявлението на Подизпълнителя, Изпълнителят: 

  а)  или  издава  на  Подизпълнителя  Сертификат  за  приемане,  при  условие  че 
горепосочената документация е одобрена от Изпълнителя и проверките/тестовете 
са  приключили  успешно,  като  посочва  датата,  на  която  Работите  по  Договора  за 
подизпълнение  са  завършени  в  съответствие  с  Договора  за  подизпълнение,  с 
изключение  на  дребни  недовършени  работи  и  дефекти,  които  няма  да  повлияят 
съществено  на  използването  на  Работите  по  Договора  за  подизпълнение  по 
предназначение (до или по време на завършването на тези работи и отстраняването 
на тези дефекти); или 

  б)  отхвърля заявлението, като посочва причините за това и уточнява работата, която 
трябва  да  бъде  извършена  от  Подизпълнителя,  за  да  може  да  бъде  издаден 
Сертификатът  за  приемане.  След  това  Подизпълнителят  трябва  да  завърши  тази 
работа, преди да издаде следващо уведомление по тази подклауза. 

15.8  Крайните срокове,  предвидени в Срока за  завършване, могат да бъдат удължени само в 
следните случаи: 

  а)  Одобрени промени, издадени от Изпълнителя съгласно Клауза 17; 

  б)  Общи национални стачки, 

  в)  Случаи  на  Непреодолима  сила,  които  възпрепятстват  Подизпълнителя  да 
продължи Работите по Договора за подизпълнение; 

  г)  Тежки  щети  на  Работите  по  Договора  за  подизпълнение,  причинени  от 
Непреодолима  сила  или  свързани  с  отговорността  на  Възложителя  или 
Изпълнителя; 

  д)  Нареждания, издадени от Възложителя, Изпълнителя или друг компетентен орган, 
за спиране или прекратяване на Работите по Договора за подизпълнение или на 
Основните работи на обекта по причини, които не се дължат на отговорността на 
Подизпълнителя. 



15.9  В  случаите,  изброени  в  подклауза  15.8.,  Подизпълнителят  има  право  на  удължаване  на 
Срока  за  завършване,  което  може  да  бъде  справедливо  и  разумно  при  всички 
обстоятелства. 

15.10  Предварително  условие  за  правото  на  Подизпълнителя  на  удължаване  на  Срока  за 
завършване  е  той  да  е  уведомил  Изпълнителя  за  обстоятелствата  или  събитията,  които 
забавят Подизпълнителя, в рамките на четиринадесет  (14) дни от първото настъпване на 
такова събитие, както и да представи всички подкрепящи данни за претенцията, които са 
свързани с такова събитие или обстоятелство. След това Изпълнителят трябва да отговори с 
одобрение или с неодобрение и коментари в срок от четиринадесет (14) дни. 

16.0  Забавяния и санкции 

16.1  Времето  е  от  съществено  значение  за  настоящия  Договор  за  подизпълнение  и  за 
изпълнението  на  Работите  по  Договора  за  подизпълнение  е  от  решаващо  значение  за 
изпълнението на Изпълнителя спрямо Възложителя и неспазването на договорните срокове 
от страна на Изпълнителя води до заплащане на неустойки за забава на Възложителя. 

16.2   Ако Подизпълнителят не успее да спази Срока за завършване на Работите по Договора за 
подизпълнение в съответствие с Клауза 15 по‐горе, тогава Подизпълнителят ...  (не  се 
чете)... Цената на Договора за подизпълнение за всяка ...  (не  се  чете)...  общо  платена 
неустойка за забава не трябва да ...  (не се чете)... Цената на Договора за подизпълнение. 
Неустойките за забава са единственото и изключително средство за защита при неспазване 
на  договорните  дати  по  настоящия  Договор  за  подизпълнение  от  страна  на 
Подизпълнителя. 

16.3  Без да се засяга какъвто и да е метод за възстановяване, Изпълнителят може да приспадне 
тези  щети  от  паричните  средства,  които  иначе  са  дължими  или  стават  дължими  на 
Подизпълнителя.  Плащането  или  приспадането  на  такива  обезщетения  не  освобождава 
Подизпълнителя от задължението му да завърши Работите по Договора за подизпълнение 
или от други негови задължения и отговорности по Договора за подизпълнение. 

16.4  Когато в Договора  за подизпълнение са посочени частични Периоди на  завършване  (т.е. 
Етапи на завършване) за различни части от Работите по Договора за подизпълнение, тогава, 
както и за целите на предходните разпоредби на настоящата клауза, всяка такава част се 
третира като цялата работа по Договора за подизпълнение. 

16.5  Ако Подизпълнителят постигне Практическо завършване в рамките на определената дата, 
всички наложени санкции за забава на дадена част се отменят и всяка задържана сума се 
изплаща на Подизпълнителя. 

16.6  Ако  Подизпълнителят  не  спази  одобрената  строителна  програма  с  повече  от  14  дни, 
Изпълнителят  може,  с  писмено  уведомление  до  Подизпълнителя,  да  даде  указания  на 
Подизпълнителя да ускори Работите по Договора за подизпълнение за своя сметка, за да 
навакса пропуснатото време. Ако Подизпълнителят не успее да възстанови забавата в срока, 
посочен в горното уведомление на Изпълнителя, Изпълнителят изрично си запазва правото 
да въведе допълнителни ресурси, за да възстанови загубеното време, или да изземе част от 
Работите  по  Договора  за  подизпълнение  от  Подизпълнителя  и може  сам  или  чрез  свои 
служители или представители да изпълни, завърши и поддържа тази част. В такива случаи 
Изпълнителят може да възстанови разумните си разходи за това от Подизпълнителя или да 
приспадне тези разходи от паричните средства, които иначе се дължат на Подизпълнителя. 
Всички мерки, които Изпълнителят може да предприеме по силата на тази подклауза, не го 



възпрепятстват да се възползва от другите си договорни средства за защита и/или права. 

16.7  В случай че по време на изпълнението на Работите по Договора за подизпълнение възникне 
спор между Изпълнителя  и Подизпълнителя  или между Подизпълнителя  и  което  и  да  е 
друго трето лице, това няма да бъде основание за спиране или забавяне на изпълнението 
на Работите по Договора за подизпълнение от страна на Подизпълнителя. 

16.8  Подизпълнителят носи пълна отговорност и поема всички рискове във връзка с Работите по 
Договора за подизпълнение до издаването на Сертификата за уведомяване за дефекти по 
отношение на Работите по Договора за подизпълнение. 

17.0  Промени 

17.1  Подизпълнителят прави само такива промени в Работите по Договора за подизпълнение, 
независимо дали чрез добавяне, модификация или пропуск, както може да бъде наредено 
в писмена форма от Изпълнителя. Въпреки това, ако Подизпълнителят счита, че има право 
на Промяна по настоящия Договор за подизпълнение, той трябва да уведоми Изпълнителя, 
като  опише  събитията  и  обстоятелствата,  които  водят  до  промяната.  Никакви  такива 
промени  не  опорочават  или  правят  недействителен  Договора  за  подизпълнение,  но 
стойността (ако има такава) на всички такива промени се взема предвид при определяне на 
размера на Цената на Договора за подизпълнение. 

17.2  След получаване на такова уведомление за промяна от страна на Подизпълнителя или на 
писмено нареждане от страна на Изпълнителя, Подизпълнителят подготвя и представя на 
Изпълнителя своето предложение заедно със съответната документация в подкрепа на това 
предложение за промяна. В рамките на седем (7) дни от получаването на предложението 
на Подизпълнителя и както може да бъде разумно изискано от страна на Изпълнителя за 
извършване и приключване на оценката на това предложение, Подизпълнителят може да 
бъде инструктиран да предостави допълнителна информация. Не по‐късно от двадесет и 
един  (21) дни от датата на получаване на предложението на Подизпълнителя или не по‐
късно  от  четиринадесет  (14)  дни  след  получаването  на  допълнителна  информация, 
Изпълнителят  уведомява  Подизпълнителя  за  решението  на  Изпълнителя  относно 
предложението  на  Подизпълнителя  и,  ако  е  одобрено,  информира  Подизпълнителя  за 
началото на съответните работи по промяната. 

17.3  Подизпълнителят  трябва  да  действа  само  при  нареждане  за  промяна  на  Работите  по 
Договора  за  подизпълнение  от  страна  на  Изпълнителя.  Ако  Подизпълнителят  получи 
поръчка  от  други  лица,  той  трябва  незабавно  да  уведоми  за  това  Изпълнителя  и  да  му 
предостави копие от тази поръчка, ако е дадена в писмена форма. Подизпълнителят трябва 
да действа само по такава поръчка, каквато му е указана в писмена форма от Изпълнителя. 

17.4  Стойността  на  всички  разрешени  промени  се  определя  чрез  позоваване  на  ставките  и 
цените (ако има такива), посочени в Списъка на ставките за подобна или аналогична работа, 
но ако няма такива ставки и цени или ако те са нетно приложими, тогава тази стойност е 
такава,  каквато  е  справедлива  и  разумна  при  всички  обстоятелства.  При  определяне  на 
справедливата  и  разумна  оценка  се  вземат  предвид  сходните  ставки  и  равнището  на 
ценообразуване по настоящия Договор  за подизпълнение.  Приема  се,  че освен ако не е 
получено предварително писмено съгласие от Подизпълнителя за условията на изменение 
на Договора за подизпълнение за осъществяване на такава промяна, Подизпълнителят не е 
длъжен  да  изпълни  промяната,  при  условие  че  отказът  на  Подизпълнителя  да  изпълни 
промяната е основателен. 



17.5  Увеличенията  или  намаленията  на  Работите  по Договора  за  подизпълнение  се  оценяват 
само въз основа на Списъка на ставките, т.е. количествата на добавените или пропуснатите 
елементи се измерват и умножават по съответните единични ставки, а цената на Договора 
за подизпълнение се увеличава или намалява съответно с получената сума. Промените се 
правят въз основа на действителните нетни количества. 

17.5  Ако  по  независещи  от  Изпълнителя  причини  някои  части  от  Работите  по  Договора  за 
подизпълнение не могат да бъдат изпълнени, такова намаление на Работите по Договора 
за подизпълнение също се оценява в съответствие с подклауза 17.3. 

17.6  Ако по време на изпълнението на Работите по Договора  за подизпълнение и  ако  това е 
технически установено и доказано, Подизпълнителят се сблъска с непредвидени условия, 
такова  събитие  представлява  основание  за  промяна.  В  такъв  случай  Подизпълнителят 
трябва да си сътрудничи тясно с Изпълнителя, като всеки от тях действа добросъвестно, за 
да  предприеме  всички  разумни  стъпки  за  управление,  минимизиране  и  намаляване  на 
всички разходи във връзка с този Договор за подизпълнение. При условие че са предприети 
такива разумни мерки и ако Подизпълнителят все още счита, че има право на промяна, той 
трябва да продължи с процедурите за промяна, описани в подклауза 17 [Промени]. 

18.0  Конфиденциалност, интелектуална собственост и собственост върху документи 

18.1  Изрично и безусловно е договорено, че през целия срок на Договора за подизпълнение и 
след неговото прекратяване или изтичане, Подизпълнителят е длъжен да не разкрива на 
трети лица и да не използва поверителна информация на Възложителя и/или Изпълнителя. 

18.2  Конфиденциалната  информация  може  да  бъде  от  всякакъв  вид  или  форма  и  може  да 
съдържа подробности, включително (но не само) цялата информация и ноу‐хау, чертежите, 
проектите, техническите спецификации, координатите и други материали, предоставени от 
Изпълнителя на Подизпълнителя или изготвени от Подизпълнителя съгласно Договора за 
подизпълнение. Полагат се всички разумни усилия, за да се гарантира, че страните спазват 
разпоредбите  на  настоящата  клауза  за  Поверителност.  В  случай  на  нарушаване  на 
задължението си за поверителност, Подизпълнителят е длъжен да възстанови всички щети, 
понесени от Възложителя и/или от Изпълнителя поради такова нарушение. 

18.3  Всички  права,  права  на  собственост  и  интереси  върху  всички  модели,  софтуерна 
информация, проектни идеи, аудио, видео, чертежи (включително „екзекутивни“ чертежи), 
програми,  графици,  ръководства,  диаграми,  графики,  таблици,  прогнози,  спецификации, 
скици,  оценки,  записи,  кореспонденция,  доклади,  файлове,  концепции,  анализи, 
констатации,  сметки,  планове,  формули,  изчисления,  проекти,  независимо  дали  са 
завършени или в проекто‐форма, генерирани, създадени или придобити (с изключение на 
използването  по  лиценз  от  трета  страна)  от    Подизпълнителя  или  неговия  персонал, 
независимо  дали  са  самостоятелни  или  съвместно  с  други,  във  връзка  с  Работите  по 
Договора  за  подизпълнение,ще бъдат  изключителна  собственост  на Изпълнителите  и  на 
Възложителя след създаването им, включително, без ограничение, авторски права и други 
права  на  интелектуална  собственост,  патентни  и  морални  права  (наричани  общо 
„Технически  материали“).  Ако  по  силата  на  закона  правото  на  собственост  върху 
Техническите материали не е незабавно придобито от Изпълнителя и Възложителя, тогава 
Подизпълнителят  се  съгласява,  че  при  създаването  на  Техническите  материали 
Подизпълнителят ще прехвърли и прехвърля на Изпълнителя и Възложителя всички права, 
права  на  собственост  и  интереси,  които  Подизпълнителят  има  върху  Техническите 
материали,  включително  авторски  права  и  други  права  на  интелектуална  собственост, 



патентни и морални права. Прехвърлянето по тази клауза не се отнася до интелектуална 
собственост на Подизпълнителя, която е съществувала преди датата на настоящия Договор 
за подизпълнение. 

18.4  Подизпълнителят  трябва  да  обезщети  Изпълнителя  и  Възложителя,  както  и  техните 
директори,  служители,  работници,  представители  и  изпълнители  за  всички  загуби  и 
задължения, свързани с нарушаване на интелектуалната собственост на трета страна. 

19.0  Обезщетения 

19.1  Подизпълнителят ще обезщетява и освобождава от отговорност Изпълнителя, персонала на 
Изпълнителя и техните съответни представители срещу и от всички искове, щети, загуби и 
разходи (включително съдебни такси и разноски) по отношение на: 

  а)  телесна повреда, заболяване, болест или смърт на което и да е лице, произтичащи 
от  или  в  хода  на,  или  поради  проектирането,  изпълнението  и  завършването  на 
Работите по Договора за подизпълнение и отстраняването на всякакви дефекти от 
страна  на  Подизпълнителя,  освен  ако  не  се  дължат  на  небрежност,  умишлено 
действие или нарушение на Договора за подизпълнение от страна на Изпълнителя, 
персонала на Изпълнителя или някой от техните представители, и 

  б)  щета  или  загуба  на  имущество,  недвижимо  или  лично  (различно  от  Работите  по 
Договора за подизпълнение), доколкото тази щета или загуба произтича от или в 
хода на, или поради проектирането, изпълнението и завършването на Работите по 
Договора  за  подизпълнение  и  отстраняването  на  всякакви  дефекти  от  страна  на 
Подизпълнителя,  освен  ако  и  доколкото  такава щета  или  загуба  не  се  дължи  на 
небрежност, умишлено действие или нарушение на Договора за подизпълнение от 
страна  на  Изпълнителя,  персонала  на  Изпълнителя,  техните  съответни 
представители или лица, пряко или непряко наети от някой от тях. 

19.2  Отговорността на Подизпълнителя към Изпълнителя по този Договор за подизпълнение при 
никакви обстоятелства не може да надвишава 50% от Цената на Договора за подизпълнение 
и никоя от Страните не носи отговорност пред другата за косвени или последващи загуби. 

20.0  Застраховки 

20.1  Застраховките, които Подизпълнителят трябва да сключи, са: 

(i)  Застраховка  „Отговорност  на  работодателя“  по  отношение  на  персонала,  нает  във 
връзка с Работите по Договора за подизпълнение, покриваща размера на дължимото 
обезщетение за злополуки през целия период на Договора за подизпълнение. 

(ii)  Застраховка „Гражданска отговорност“ за всякакви материални щети или злополуки с 
Трети лица, произтичащи от неговата дейност или небрежност. 

(iii)  Застраховка  „Гражданска  отговорност  на  на  моторните  превозни  средства“  по 
отношение  на  моторните  превозни  средства,  машините  и  оборудването,  които  се 
управляват  и/или  използват  за  изпълнението  на  Договора  за  подизпълнение,  в 
съответствие с българското законодателство. 

(iv)  Застраховка „Машини и съоръжения“ на Изпълнителя за неговите собствени или наети 
строителни машини и оборудване. 

  Подизпълнителят е изцяло отговорен за съхранението на използваните от него машини 
и  инструменти.  Подизпълнителят  в  никакъв  случай  не  може  да  претендира  за 



обезщетение от Изпълнителя за каквито и да било щети (загуба, унищожаване и др.) на 
своите машини или оборудване. 

(v)  Транспортна  застраховка,  която  да  покрива  общата  цена  на  транспортираните  на 
отговорност на Подизпълнителя материали (оборудване, машини и др.), независимо от 
чуждестранния и/или местния им произход, до доставката им на обекта, включително 
разтоварването им на него. 

20.2  Ако Подизпълнителят не  сключи и не поддържа в  сила някоя от  застраховките,  които  се 
изисква  да  сключи  и  поддържа  по  Договора  за  подизпълнение,  или  не  предостави 
задоволителни доказателства и копия на полици в съответствие с настоящата подклауза, 
Изпълнителят може (по свой избор и без да се засягат други права или средства за защита) 
да  сключи  застраховка  за  съответното  покритие  и  да  заплати  дължимите  премии. 
Подизпълнителят  заплаща  сумата  на  тези  премии  на  Изпълнителя,  като  съответно  се 
коригира Цената на Договора за подизпълнение. 

20.3  Възложителят е сключил и поддържа застрахователна полица на АВТОМОБИЛ за Основните 
работи. Подизпълнителят трябва да бъде включен по тази полица. Подизпълнителят обаче 
носи  отговорност  за  всички  удръжки  по  полицата,  изключения  или  ограничения  по 
полицата, незастраховаеми рискове и други. Копие от полицата и изключенията по нея се 
предоставя от Подизпълнителя 7 дни след подписването на Договора за подизпълнение. 

20.4  Подизпълнителят ще обезщетява и освобождава от отговорност Изпълнителя срещу и от 
последиците от всякакви грешки и неправилни изчисления на проучванията и изчисленията 
на Подизпълнителя от страна на Подизпълнителя и при изпълнението на тези задължения. 
Отстраняването на такива грешки и неправилни изчисления е отговорност единствено на 
Подизпълнителя, който поема и разходите за това. 

21.0  Прекратяване на Основния договор 

21.1  Ако Основният договор бъде прекратен по някаква причина, преди Подизпълнителят да е 
изпълнил  изцяло  задълженията  си  по  Договора  за  подизпълнение,  тогава  Изпълнителят 
може по всяко време след това с писмено уведомление до Подизпълнителя незабавно да 
прекрати Договора за подизпълнение. След това Подизпълнителят трябва в срок от десет 
(10)  работни  дни  от  получаването  на  такова  уведомление  да  изнесе  своя  персонал  и 
работници, както и оборудването на Подизпълнителя от обекта. 

21.2  При такова прекратяване на Договора за подизпълнение другите разпоредби на настоящия 
Договор  за  подизпълнение  престават  да  действат  и  при  спазване  на  подклауза  21.3  от 
настоящия Договор, Подизпълнителят има право да получи пълната стойност, изчислена по 
отношение на Цената на Договора за подизпълнение и на ставките и цените,  съдържащи се 
в настоящия договор, за цялата работа, надлежно извършена на обекта от Подизпълнителя, 
и за всички материали, надлежно закупени и оставени на обекта от Подизпълнителя, заедно 
с  разумните  разходи  за  изнасяне  на  оборудването  му  от  обекта,  но  без  сумите,  които 
Подизпълнителят вече е получил по сметка. Освен това, ако към датата на прекратяване на 
договора Подизпълнителят е подготвил или изработил по подходящ начин извън обекта 
стоки за последващо влагане в Работите по Договора за подизпълнение и достави тези стоки 
на  обекта  или  на  друго  място,  което  Изпълнителят  може  разумно  да  нареди,  на 
Подизпълнителя се заплаща за тези стоки като за материали, които той е донесъл и оставил 
на  обекта  по  подходящ  начин.  Плащанията  към  Подизпълнителя  по  тази  клауза  се 
извършват  само  след  като  Възложителят  е  извършил  плащане  към  Изпълнителя  за 
съответната част от строителните работи, при условие че нищо в настоящия документ не 



засяга  правата  на  която  и  да  е  от  страните  по  отношение  на  нарушение  на Договора  за 
подизпълнение, извършено от другата страна преди това прекратяване. 

21.3  Ако  Основният  договор  бъде  прекратен  вследствие  на  каквото  и  да  е  нарушение  на 
Договора  за  подизпълнение  от  страна  на  Подизпълнителя,  тогава  разпоредбите  на 
предходната  подклауза  по  отношение  на  плащането  не  се  прилагат,  с  изключение  на 
плащането  на  цялата  надлежно  извършена  работа,  но  правата  на  Изпълнителя  и 
Подизпълнителя  по  този  договор  са  същите,  както  ако  Подизпълнителят  чрез  това 
нарушение  се  е  отказал  от  Договора  за  подизпълнение,  а  Изпълнителят  чрез  своето 
уведомление за прекратяване по клауза 16 е избрал да приеме този отказ. 

22.0   Неизпълнение от страна на Подизпълнителя 

22.1  Изпълнителят има право да прекрати настоящия Договор за подизпълнение с предизвестие 
от  четиринадесет  (14)  дни  от  получаването  му  на  (“Предизвестие  за  прекратяване“)  в 
писмена форма, ако: 

❖ Подизпълнителят не спазва датите, определени в приложения график, 

❖  Подизпълнителят  не  изпълнява  работата  съгласно  условията  на  Договора  за 
подизпълнение, по‐специално ако не спазва изискванията на Изпълнителя; 

❖ Подизпълнителят отказва или пренебрегва премахването на дефектните материали или 
поправянето на дефектната работа; 

❖  Подизпълнителят е обявен в несъстоятелност или срещу него има решение за откриване 
на  производство  по  несъстоятелност,  или  е  подал  молба  за  обявяване  в 
несъстоятелност,  или  е  сключил  споразумение  с  кредиторите  си,  или  е  направил 
прехвърляне  на  вземания  в  тяхна  полза,  или  се  е  съгласил  да  изпълни  Договора  за 
подизпълнение  под  контрола  на  комисия  за  проверка  на  кредиторите  му,  или  е 
изпаднал  в  ликвидация,  или  ако  Подизпълнителят  прехвърли  Договора  за 
подизпълнение  или  част  от  него  без  предварителното  писмено  съгласие  на 
Изпълнителя, или върху стоките му е наложен запор. 

22.2  Във  всички  случаи  на  прекратяване,  описани  в  настоящата  клауза,  се  счита,  че 
Подизпълнителят е нарушил настоящия Договор за подизпълнение и Изпълнителят   има 
право, независимо от всякакви други права и претенции към него, да задържи Гаранцията 
за изпълнение, предоставена от Подизпълнителя, и да изиска плащане по нея до уреждане 
на  претенцията  на Изпълнителя,  както  и  да  задържи  всички  парични  средства,  които  са 
дължими или ще бъдат дължими на Подизпълнителя. 

23.0  Право на Изпълнителя на прекратяване 

23.1  Изпълнителят  има  право  да  прекрати  Договора  за  подизпълнение  по  всяко  време  за 
удобство на Изпълнителя, като уведоми за това Подизпълнителя. 

  Прекратяването  влиза  в  сила  28  дни  след  по‐късната  от  двете  дати  ‐  датата,  на  която 
Подизпълнителят е получил това уведомление, или датата, на която Изпълнителят е върнал 
Гаранцията  за  изпълнение.  Изпълнителят  няма  право  да  прекрати  Договора  за 
подизпълнение  съгласно  настоящата  подклауза,  за  да  изпълни  работите  сам  или  за  да 
осигури изпълнението на Работите по Договора за подизпълнение от друг изпълнител. След 
това прекратяване на Подизпълнителя се заплаща в съответствие с подклауза 21.2. 

В  случай  на  Прекратяване  за  удобство  на  Изпълнителя,  Подизпълнителят  има  право  на 



заплащане на такса за прекратяване в размер на 5% от остатъчната стойност на Цената на 
Договора за подизпълнение. 

24.0  Спиране на Работите по Договора за подизпълнение 

24.1  Изпълнителят може по всяко време да нареди на Подизпълнителя да спре изпълнението на 
част  или  на  всички  Работи  по  Договора  за  подизпълнение.  По  време  на  това  спиране 
Подизпълнителят  трябва  да  опазва,  съхранява  и  обезопасява  тази  част  от  Работите  по 
Договора за подизпълнение срещу влошаване, загуба или повреда. 

24.2  Ако  спирането  е  продължило  повече  от  60  дни,  Подизпълнителят  може  да  поиска 
разрешение от Изпълнителя да възобнови Работите по Договора  за подизпълнение. Ако 
Изпълнителят не даде разрешение в срок от 28 дни след като е бил помолен да го направи, 
Подизпълнителят може, като уведоми Изпълнителя, да третира спирането като пропуск по 
клауза 17 (Промени) на засегнатата част от Работите по Договора за подизпълнение. 

24.3  Ако заповедта за спиране на Работите по Договора за подизпълнение бъде издадена, след 
като  Подизпълнителят  е  започнал  на  практика  да  изпълнява  Работите  по  Договора  за 
подизпълнение,  Подизпълнителят  и  Изпълнителят  извършват  оценка  на  действително 
извършените Работи по Договора за подизпълнение, за да определят относителния дял (в 
проценти)  от  Цената  на  Договора  за  подизпълнение,  който  трябва  да  бъде  заплатен  на 
Подизпълнителя за тези работи. Плащането се извършва в съответствие с разпоредбите на 
клауза 17. 

24.4  Изпълнителят изплаща тези суми, които са предмет на изпълнение от Подизпълнителя на 
всички негови задължения съгласно настоящия Договор за подизпълнение, в пълен размер 
и в срок, а плащането на горепосочената сума се счита за окончателно и пълно плащане на 
Работите по Договора за подизпълнение и за окончателно уреждане на всички претенции 
и/или  искания  от  всякакъв  тип  или  вид  от  Подизпълнителя  срещу  Изпълнителя, 
включително за всяка загуба и/или предотвратяване на печалба, и/или компенсация, и/или 
разходи, и/или щети, причинени на Подизпълнителя, ако има такива, в резултат на спиране 
на изпълнението на Работите по Договора за подизпълнение, и/или липсата на възможност 
за  продължаване  изпълнението  на  Работите  по  Договора  за  подизпълнение  и/или 
изпълнението на Работите по Договора за подизпълнение. 

25.0  Приспадане и прихващане 

25.1  Независимо  от  всичко,  което  е  предвидено  в  настоящия  Договор  за  подизпълнение, 
Изпълнителят  има  право  да  приспадне  или  да  прихване  от  всички  парични  средства, 
дължими от Изпълнителя на Подизпълнителя,  сума или суми,  за които Подизпълнителят 
има задължение пред Изпълнителя по настоящия Договор за подизпълнение, независимо 
дали става въпрос за обезщетение за вреди или друго. 

25.2  Изпълнителят  има  право  да  прихваща  от  всички  парични  средства,  дължими  по  този 
Договор  за  подизпълнение,  сумата  на  всеки  иск  за  загуби  и/или  разходи,  които 
действително  са  възникнали  за  Изпълнителя,  поради  нарушение  или  неспазване  на 
разпоредбите на този Договор за подизпълнение от страна на Подизпълнителя, или поради 
неправомерно  действие  или  нарушение  на  законово  задължение,  за  което 
Подизпълнителят е длъжен да обезщети Изпълнителя и/или Възложителя, при условие че 
сумата на всяко прихващане е определена количествено от Изпълнителя с разумна точност 
и в разумни подробности. Оценката на Изпълнителя е от значение за Подизпълнителя до 
постигане на споразумение между страните или до окончателното й установяване.  



25.3  Всяко уведомление или прихващане на сума съгласно разпоредбите на клауза 18 не засяга 
правата  на  Изпълнителя  или  Подизпълнителя,  всякакви  последващи  преговори  или 
съдебни спорове, за да се търси промяна на исканата и прихваната от Изпълнителя сума 
съгласно клауза 18. 

26.0  Други разпоредби 

26.1  Изпълнителят периодично предоставя на Подизпълнителя такава част или части от обекта и 
такива средства за достъп до тях в рамките на обекта, каквито са необходими, за да се даде 
възможност  на  Подизпълнителя  да  изпълни  Работите  по  Договора  за  подизпълнение  в 
съответствие с Договора за подизпълнение, но Изпълнителят не е длъжен да предостави на 
Подизпълнителя владението или изключителния контрол върху която и да е част от обекта 
или върху което и да е конкретно средство за достъп до нея. 

26.2  Подизпълнителят  разрешава  на  Изпълнителя,  неговия  персонал,  служители  и 
представители, включително на всички други подизпълнители, ангажирани с изпълнението 
на Основните работи, по време на работното време, да имат разумен достъп до Работите 
по Договора за подизпълнение и до местата на обекта, където се изпълняват, подготвят или 
съхраняват работи или материали. 

26.3  Подизпълнителят  разрешава  и/или  осигурява  разумен  достъп  на  Изпълнителя  и/или  на 
всяко  лице,  упълномощено  от  Изпълнителя,  до  такива  места  извън  обекта,  където  се 
извършва или подготвя работа от Подизпълнителя или от негово име във връзка с Работите 
по Договора за подизпълнение. 

26.4  Подизпълнителят е длъжен да спазва стриктно Плана за качество на Изпълнителя, както и 
Плана  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  на  Изпълнителя,  правилата  за 
здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  за  работещите  на  обекта,  всичко  това  в 
съответствие  със  законодателството  на  България  и  в  съответствие  с  инструкциите  на 
Изпълнителя. 

26.5  Подизпълнителят  се  задължава  да  предостави  на  Изпълнителя  в  срок  от  двадесет  (20) 
календарни дни от сключването на настоящия Договор за подизпълнение конкретен План 
за  качество  за  Работите  по  Договора  за  подизпълнение.    Планът  за  качество  на 
Подизпълнителя е част от този Договор за подизпълнение и трябва да описва като минимум 
(но  без  ограничение)    организационната  структура  на  Подизпълнителя,  отговорностите, 
начина  на  изпълнение  на  работите,  процедурите  за  документиране  и  т.н.,  които  се 
договарят между Изпълнителя и Подизпълнителя. 

26.6  Всички  инспекции,  тестове  и  одобрения  от  представители  на  Изпълнителя  и/или 
Ръководителя  не  представляват  приемане  на  качеството  на  Работите  по  Договора  за 
подизпълнение, нито освобождават Подизпълнителя от отговорностите му по отношение 
на качеството на Работите по Договора за подизпълнение. Подизпълнителят потвърждава, 
че разполага с необходимия опит, специализирани съоръжения и персонал, за да изпълни 
успешно изискванията за Контрол на качеството, приложими към Работите по Договора за 
подизпълнение. 

26.7  Изпълнителят си запазва правото да отхвърли всички стоки, материали и/или изработка, 
които според него не отговарят на изискванията на Договора за подизпълнение, като в този 
случай Подизпълнителят трябва да отстрани и замени отхвърлената(‐ите) стока(‐и) за своя 
сметка във възможно най‐кратък срок. 

26.8  Подизпълнителят се задължава ежедневно да поддържа обекта чист и да го предаде след 



завършване на Работите по Договора за подизпълнение без остатъци, които той трябва да 
изхвърли на одобрено място. 

26.9  Подизпълнителят е длъжен незабавно да отстрани дефектирала работа, след като получи 
указание от Изпълнителя. Ако дефектът е такъв, че изисква спешни действия от страна на 
Подизпълнителя,  Подизпълнителят  трябва  да  отговори  по  съответния  начин.  В  обратен 
смисъл, ако Подизпълнителят не изпълни такова указание в рамките на десет (10) работни 
дни от получаването на уведомлението, Изпълнителят има право да извърши тази работа 
сам или чрез друг подизпълнител, като всички разходи са за сметка на Подизпълнителя. 

26.10  Подизпълнителят  трябва  да  бъде  представляван  на  обекта  по  всяко  време  от  напълно 
квалифициран ръководител, одобрен от Изпълнителя,  който трябва да владее английски 
език, както устно, така и писмено. 

26.11  Всички модификации, допълнения, изменения и/или приложения към настоящия Договор 
за подизпълнение се извършват в писмена форма, като се позовават на настоящия Договор 
за подизпълнение и се подписват от двете страни. 

26.12  Подизпълнителят  следва да  спазва всички приложими разпоредби за безопасност, да се 
грижи за безопасността на всички лица, които имат право да бъдат на обекта, и да полага 
разумни усилия да поддържа обекта и работите чисти от ненужни препятствия, така че да 
предотврати опасността за тези лица. 

26.13  Подизпълнителят е длъжен да спазва всички съответни трудови закони, приложими към 
персонала на Подизпълнителя, включително законите, свързани с неговата заетост, здраве, 
безопасност, благосъстояние, имиграция и емиграция, и да му предоставя всички законни 
права.  Подизпълнителят  е  длъжен  да  изисква  от  своите  служители  да  спазват  всички 
приложими закони, включително тези, отнасящи се до безопасността на труда. 

26.14  При  изпълнението  на  Работите  по  Договора  за  подизпълнение  няма  да  се  допуска 
използването на система за геодезическо заснемане на въздушни линии. 

26.15  Нито една от страните не носи отговорност пред другата страна за косвени или последващи 
щети или загуби. 

26.16  В  случай  на  нови  или  променени,  или  променени  в  тълкуването,  или  променени  в 
прилагането, както и в различните държави, които оказват влияние върху изпълнението на 
Работите по Договора за подизпълнение (включително, но не само данъчното и социалното 
законодателство),  приложими  закони,  наредби,  регламенти,  укази  или  правила,  приети 
след влизането в сила на Договора за подизпълнение и оказващи влияние върху Договора 
за  подизпълнение,  които  увеличават  разходите,  направени  от  Подизпълнителя  при 
изпълнението на Работите по Договора за подизпълнение, тогава Страните се срещат, за да 
обсъдят въздействието на тези промени. 

26.17  Преди Мобилизирането Подизпълнителят издава следните документи: 

  а) Оценка на риска; 

  б) План за здравословни и безопасни условия на труд и околна среда; 

  в) Всички съответни разрешителни и сертификати съгласно българското 
законодателство; 

   

Преди  да  бъде  проведен  Инструктажа  по  безопасност,  Подизпълнителят  трябва  да 



представи следното: 

  а) Медицински свидетелства на участниците (годни за работа); 

  б) Списък на превозните средства и доказателства за застраховка; 

  в) Списък на материалите и оборудването за дейностите (ако са оценени като опасни и 
са посочени в оценката на риска); 

  г) Списък на личните предпазни средства, които са на разположение на персонала по 
време на дейностите; 

  д) Списък на персонала в случай на ротация; 

  е)  Сертификати  за  обучение  по  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  (напр. 
оказване на първа помощ, пожарогасене и др.); 

  ж) Здравно осигуряване на персонала; 

  з)  Назначен  представител  по  безопасност  (Инспекторът  отговаря  за  прилагането  на 
мерките за безопасност под ръководството на Ръководителя на проекта); 

  и)  Референтни телефонни номера за спешни случаи ‐ 

       
    Лице за контакт от страна на Изпълнителя: 
    Антонис Папас ‐ Мениджър по здравословни и безопасни условия на труд  
    apappas@avax.qr 
 

Подизпълнителят  трябва  незабавно  и  преди  започване  на  Работите  по  Договора  за 
подизпълнение да се свърже с представителя на Изпълнителя по здравословни и безопасни 
условия  на  труд  за  въпроси,  свързани  с  въвеждането  и  обучението.  Не  се  разрешава 
започването на дейности, ако не са проведени необходимите въвеждащи обучения. Данни 
на представителя на Изпълнителя 
 
по въпроси, свързани със здравословни и безопасни условия на труд Г‐н Георгиос Кечагиас, 
тел.: +30 6940464865, имейл: qkechaqias@avax‐sa.gr  

27.  Общи положения 

27.1  Условията  на  договора  за  подизпълнение  се  уреждат  и  тълкуват  в  съответствие  с 
английското право. Приложимостта на английското законодателство като приложимо право 
на  този  Договор  за  подизпълнение  не  трябва  да  противоречи  на  или  да  дерогира 
задължителните  изисквания  на  българското  и  гръцкото  законодателство,  приложими  за 
проектирането, изпълнението и завършването на Работите по Договора за подизпълнение 
(и  отстраняването  на  евентуални  дефекти  в  тях),  включително  всички  изисквания  по 
отношение  на  строителството  и  въвеждането  в  експлоатация,  както  и  на  екологичното, 
социалното, имиграционното и трудовото право, като в случай на такова противоречие или 
дерогация посочените задължителни изисквания имат предимство. 

27.2  В  случай  на  претенция  от  страна  на  Подизпълнителя,  Подизпълнителят  е  длъжен  да  я 
предяви пред Изпълнителя в писмена форма най‐късно до 20 дни от датата на настъпване 
на събитието, което може да бъде причина за такава претенция. Нито една претенция няма 
да бъде разгледана или приета, ако е подадена след горепосочения срок. 



27.3  В случай че по време на изпълнението на Работите по Договора за подизпълнение възникне 
спор между Изпълнителя  и Подизпълнителя  или между Подизпълнителя  и  което  и  да  е 
друго трето лице, това няма да бъде основание за спиране или забавяне на изпълнението 
на Работите по Договора за подизпълнение от страна на Подизпълнителя. 

28.0  Дата на влизане в сила на Договора за подизпълнение 

28.1  Настоящият Договор за подизпълнение влиза в сила от датата на подписването му от двете 
страни. 

29.0  Пандемията COVID‐19  

29.1  Страните се споразумяват, че Цената на Договора за подизпълнение и Графикът не отчитат 
всички специфични мерки и последици, свързани с пандемията COVID‐19 („Пандемия“), и 
следователно представляват непредвидимо събитие за Подизпълнителя. 

29.2  В случай че изпълнението на Договора за подизпълнение е засегнато (i) в резултат на тази 
Пандемия и/или (ii) от специални мерки или ограничения, по‐специално законови мерки 
или  ограничения,  във  връзка  с  тази  Пандемия,  Подизпълнителят  трябва  да  информира 
Изпълнителя възможно най‐скоро по всякакъв начин с потвърждение за получаване, като 
посочи съответните договорни задължения и всички произтичащи от това последици. 

29.3  Ако в резултат на Пандемията Covid‐19 Работите по Договора за подизпълнение са засегнати 
чрез  забавяне  на  Срока  за  завършване  и/или  допълнителни  разходи,  Подизпълнителят 
уведомява  Изпълнителя  за  това  забавяне  и/или  разходи  и  двете  страни  започват 
необходимите  процедури  за  оценка  на  действителното  въздействие на  Пандемията.  Тук 
обаче  ясно  се  посочва,  че  компенсацията  на  Подизпълнителя,  независимо  дали  е  под 
формата  на  удължаване  на  срока  или  възстановяване  на  допълнителни  разходи,  или  и 
двете,  е  предмет  и  пропорционална  на  одобрението  от  страна  на  Възложителя  на 
съответното  искане  на  Изпълнителя  за  удължаване  на  срока  или  за  възстановяване  на 
допълнителни разходи, или и двете, и че Подизпълнителят няма право да претендира за 
каквато и да е компенсация извън ограниченията, предвидени в настоящата подклауза. 

29.4   При смекчаване на последиците от Covid‐19 за Работите по Договора за подизпълнение, 
Страните  се  задължават  да  предоговорят  добросъвестно  условията  на  Договора  за 
подизпълнение, включително Цената на Договора за подизпълнение, продължителността 
на изпълнението и клаузите, свързани с крайния срок, и ще положат всички усилия, за да 
осигурят  продължаване  на  изпълнението  на  Договора  за  подизпълнение  и  да  смекчат 
последиците от Пандемията, за да осигурят възстановяване на финансовото равновесие на 
Договора  за  подизпълнение,  включително  корекция  на  Цената  на  Договора  за 
подизпълнение поради инфлация от датата на изпълнение на Договора за подизпълнение, 
в съответствие с договореностите, които ще бъдат определени по взаимно съгласие. 

29.5  Страните се договарят да се срещат чрез конферентна връзка в края на всяка седмица и до 
приключване на Работите по Договора за подизпълнение, за да обсъдят текущия напредък 
и да се споразумеят за прилагането на подходящи мерки. 

30.0  Съответствие 

30.1  Всяка  от  Страните  трябва  по  всяко  време  да  изпълнява  настоящия  Договор  за 
подизпълнение по законен начин и в съответствие със собствените си етични стандарти и 
принципи, което означава Кодекса за етика и бизнес поведение на Изпълнителя, Наръчника 
за  съответствие  с  правилата  за  конкуренция  на  Изпълнителя,  Политиката  за  борба  с 



подкупите  на  Изпълнителя,  Кодекса  за  етика  и  поведение  на  Vinci,  Кодекса  за 
антикорупционно поведение на Vinci и Ръководството за правата на човека на VINCI. Всяка 
от Страните потвърждава, че е получила копие от всички горепосочени документи. 

30.2  Всяка от Страните декларира, гарантира и се ангажира във връзка с Проекта или настоящия 
Договор за подизпълнение, че (i) не е извършвала, предлагала или разрешавала и няма да 
извършва,  предлага  или  разрешава,  пряко  или  чрез  друго  лице,  плащане,  подарък, 
обещание  или  друга  ценност,  или  предимство  на  друго  лице,  или  за  ползване  или 
облагодетелстване на друго лице (физическо лице, независимо дали е частно или държавно 
длъжностно лице), за да склони дадено лице да изпълни или да възнагради дадено лице за 
неправомерно изпълнение на  съответната функция или дейност,  когато  такова плащане, 
подарък, обещание или предимство би нарушило антикорупционно законодателство; (ii) не 
е  поискала  и  няма  да  поиска  услуга,  действие  или  бездействие  от  друго  лице,  което  би 
представлявало нарушение на антикорупционно законодателство, и (iii) нито Страната, нито 
който и да е от нейните директори, служители или представители няма да сключват бизнес 
споразумения с който и да е директор, служител или представител, които потенциално биха 
могли да доведат до конфликт на интереси между техните частни финансови дейности и 
участието им в управлението на бизнеса на Страната. 

  Всяка от  Страните незабавно информира другата  страна,  когато  узнае  за нарушение или 
потенциално  нарушение  на  задължение,  декларация,  гаранция  или  ангажимент, 
съдържащи  се  в  настоящата  клауза,  и/или  за  разследване  или  съдебно  производство, 
започнато  срещу  нея  от  държавен  орган  във  връзка  с  предполагаемо  нарушение  на 
приложимото антикорупционно законодателство във връзка с Договора за подизпълнение 
или Проекта. 

30.3  Без  да  се  засягат  каквито и да било други  средства  за  защита,  налични по  закон или по 
отношение на собствения капитал, изправната страна има право да предприеме подходящи 
действия, включително незабавно прекратяване на настоящия Договор за подизпълнение, 
без да е необходимо да предприема каквито и да било правни формалности, процедури 
или обезщетения от своя страна в случай на нарушение на настоящата клауза от страна на 
една  от  Страните,  а  неизправната  Страна  оказва  съдействие  на  изправната  Страна  при 
проверка,  която  тя  може  разумно  да  реши  да  извърши.  Независимо  от  всички  други 
разпоредби  на  Договора  за  подизпълнение,  неизправната  Страна  поема  всички  загуби, 
разходи  и  щети  и  запазва,  защитава  и  обезщетява  другата  Страна  от  и  срещу  всякакви 
загуби,  искове,  съдебни  дела,  искания,  отговорности,  разходи,  разноски  (включително 
правни,  съдебни,  експертни и разследващи такси)  и причини за искове  за нарушение на 
настоящата клауза от страна на неизправната Страна. 

31.0  Непреодолима сила 

  Случай на непреодолима сила означава изключително събитие или обстоятелство: 

  31.1 което е извън контрола на дадена Страна: и 

  31.2 което тази Страна не е могла разумно да предвиди преди сключването на Договора;  

  и 

  31.3  което,  след  като  е  възникнало,  тази  Страна  не  е  могла  разумно  да  избегне  или 
преодолее; и 

  31.4 което не може да се припише по същество на другата Страна; и 



  31.5 което е ограничено до следното (при спазване на подклаузи 31.1‐31.4 (включително)): 

(а) война, военни действия (независимо дали е обявена война или не), нашествие, действие 
на чужди врагове; 

(б)  бунт,  тероризъм,  революция,  въстание,  военна или узурпирана власт или  гражданска 
война; 

(в)  размирици, вълнение, безредие, стачка или локаут от лица, различни от персонала на 
Изпълнителя и други служители на Изпълнителя, Подизпълнителите и Доставчиците; 

(г)  военни  боеприпаси,  взривни  материали,  йонизираща  радиация  или  замърсяване  с 
радиоактивност, освен ако не се дължи на използването на такива боеприпаси, взривни 
материали, радиация или радиоактивност от страна на Изпълнителя; и 

(д)  земетресение, наводнение  (което не е причинено от Работите),  свлачище  (което не е 
причинено от Работите), ураган, тайфун или вулканична дейност. 

32.0  Решаване на спорове 

32.1  Решаване на спорове по приятелски начин 

  32.1.1  Ако  възникне  спор,  разногласие  или  претенция  от  или  във  връзка  с  настоящия 
Договор  за  подизпълнение  (включително,  без  ограничение,  въпрос  относно 
неговото  съществуване,  валидност  или  прекратяване),  независимо  дали  е 
договорен или извъндоговорен („Спор“), тогава висши представители на Страните, 
които са упълномощени да разрешават Спора, се срещат в рамките на двадесет и 
осем (28) дни след писмено искане от едната Страна до другата, за да се опитат да 
разрешат  Спора  по  приятелски  начин.  Ако  двете  страни  по  приятелското 
разрешаване  на  Спора  постигнат  взаимно  съгласие,  това  споразумение  е 
окончателно и обвързващо. 

  32.1.2   Ако спорът не бъде разрешен в рамките на петдесет и шест (56) дни от получаването 
на  писменото  искане,  всяка  от  страните  може  да  отнесе  спора  до  арбитраж  в 
съответствие с подклауза 32.3 [Арбитраж], 

 

32.2  Уреждане по взаимно съгласие 

  32.2.1   В случай че Страните не успеят да уредят Спора по взаимно съгласие, арбитражът 
може да бъде започнат на или след двадесет и осмия (2Sth) ден след деня, в който 
е приключила процедурата за разрешаване на спора по взаимно съгласие 

32.3  Арбитраж 

  32.3.1  Освен ако не бъде разрешен по взаимно съгласие, всеки Спор, който не е станал 
окончателен и обвързващ,  се отнася до международен арбитраж и  се разрешава 
окончателно. Освен ако не е договорено друго между двете Страни: 

а)  Спорът  се  решава  окончателно  съгласно  Арбитражния  правилник  на 
Международната търговска камара („Арбитражен правилник“); 

б)  седалището на арбитража е във Виена: 

в)  Спорът се решава от един (1) арбитър, назначен в съответствие с Арбитражния 
правилник; и 



г) арбитражът се провежда на английски език. 

  32.3.2  Нито една от Страните не се ограничава в производството пред арбитъра(‐ите) до 
доказателствата  или  аргументите,  представени  преди  това  в  рамките  на 
процедурата за Разрешаване на спорове по приятелски начин. 

  32.3.3  Арбитражът  може  да  започне  преди  или  след  издаването  на  Сертификата  за 
уведомяване  за  дефекти.  Задълженията  на  Страните  не  се  променят  поради 
провеждането на арбитраж преди издаването на Сертификата  за  уведомяване за 
дефекти. 

  32.3.4  Настоящата подклауза 32.3 [Арбитраж] се урежда от и се тълкува в съответствие с 
правото на Англия и Уелс. 

 

В  потвърждение  на  което  Страните  по  настоящия  Договор  за  подизпълнение  го  подписаха  на 
горепосочения ден и  година в  съответствие  със  своите корпоративни документи и  закони.  Един 
оригинален екземпляр, подписан за всяка от Страните. 

 

Подписано за и от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  Подписано за и от името на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(Подпис) 
(Име) 
(Длъжност) 

(Подпис) 
(Име) 
(Длъжност) 

Подпис, не се чете 
Подпис, не се чете 
Подпис, не се чете 

Подпис, не се чете 

Печат на АВАКС‐КЛОН 
София, България 
BG 131440707 

Печат на ХОРИЗОНТАЛ ДРИЛИНГ 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ  
Атеф Кемири 
Генерален директор 
Управляващ директор 

 

Всяка страница е заверена по следния начин: 

 

Основоположник 

Мениджър по 
обществени 

поръчки 

Ръководител 
проект 

Началник на 
отдел 

Подизпълнител 

Подпис, не се чете  Подпис, не се чете   Подпис, не се чете Подпис, не се чете

 

 


