










7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за 
внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в 
една от следните форми: 

7.1.1. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума в размер на 5 % от общата 
стойност по т. 3.1. трябва да бъде внесена по следната банкова сметка: IBAN: 
BG41BNBG96613300175501, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ - Централно 
управление в полза на Министерство на културата. 

7.1.2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 5 % от общата стойност по т. 3.1. със 
срок на валидност до приключване на строително-монтажните работи по проекта. 

Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на 
части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа 
задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията 
си по договора, в съответствие с определеното в него. 

7.2. Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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