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Този документ е създаден по проект „Иновации от Промопак“ ООД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-

1.1.07-0272-C0001, Бенефициент: „ПРОМОПАК“ ООД по схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в 

предприятията“ 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРОМОПАК“ ООД и при никакви обстоятелства не може да 

се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР 

№ BG161PO003-1.1.07-0272-C0001/Su-0… 

 

 

Днес, ……………….....2014 г., в гр. София , между: 

“Промопак” ООД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община 

Столична, град София, 1434, район Витоша, кв. Симеоново, ул. „Шумака“ 16 , ЕИК 131199843, 

представлявано от Марийка Димитрова Андреева – Управител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна 

и  

„…………………………….” ……., със седалище и адрес на  управление: гр. ……………, ул. 

„……………………….” …….., ЕИК ………………., представлявано от …………………………, в 

качеството му на Управител/Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна,  

 
във връзка с Решение № …………....…………. от ……......... г. на Управителя на „Промопак“ ООД за 

класиране на офертите и определяне на изпълнител по процедура с предмет: «Придобиване на машина 

за формоване, пълнене и лепене на пластмасови бутилки» в изпълнение на договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, в изпълнение на проект „Иновации от Промопак 

ООД”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 

иновации в предприятията”, Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и 

иновационните дейности”; Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в 

предприятията”; Oперация 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването 

им в икономиката” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие,  се сключи настоящият Договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение да 

достави, монтира и проведе първоначално изпитване на следният специализиран дълготраен материален 

актив, а именно: Машина за формоване, пълнене и лепене на пластмасови бутилки ...................................
1
 

със следните характеристики:................................................ 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по чл. 1, ал. 1 в пълно съответствие с изискванията 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и с Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Вх. № .....................  – Приложение № 1 към 

настоящият договор. 

                                                 
1 Посочват се марка, модел производител 
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(3) Мястото на доставка, монтажа и първоначалното изпитване е както следва: Република България, град 

София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“ 12  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите на  чл. 1, чл. 3, чл. 4, чл. 5, чл. 6, чл. 11.3 „б“ и 

чл. 14 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

 

П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

(2) Срокът за доставка, монтаж и първоначално изпитване е ............... (попълва се съгласно Техническото 

предложение на изпълнителя, но не повече от 5 (пет) календарни месеца), но не по-късно от крайният 

срок за изпълнение на проект „Иновации от Промопак“ ООД по Договор за безвъзмездна финансова 

помощ BG161PO003-1.1.07-0272-C0001. 

(3) Срокът по ал. 2 започва да тече от датата на сключване на договора за доставка. 

(4) Срокът за гаранционна поддръжка на доставеното оборудване е …………………………(посочва се 

съгласно Техническото предложение на изпълнителя) месеца. 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Цената по настоящия договор е ………………… (с думи …………………………………) левабез 

ДДС съгласно Приложение № 1 – Оферта Вх. № ............... на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото 

възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора. 

Чл. 4. (1) Цената по чл. 3 от настоящия договор се заплаща както следва:  

1. Авансово плащане  - 30 % от стойността на договора – в срок до 7 работни дни от сключване на 

настоящият договор срещу представен от Изпълнителя оригинал на фактура за стойността  на 

авансовото плащане. 

2. Окончателно плащане - 70 % от стойността на договора - преди експедиция на оборудването 

срещу представен от Изпълнителя оригинал на фактура за стойността  на окончателното плащане. 

(2) Във всяка фактура, издавана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на настоящия договор, 

следва да бъде указано, че разходът се извършва по проект  „Иновации от Промопак“ ООД по договор за 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07-0272-C0001. 

(3) Плащането се извършва по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ………………………. 

IBAN: ………………………. 

BIC: …………………………. 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 5. Финансирането по настоящия договор се извършва със средства, отпуснати в рамките на проект  

„Иновации от Промопак ООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07-0272-

C0001, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 
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VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия 

договор; 

2. да получи предмета на договора в срока по чл. 2, ал. 2. 

3. след провеждане на първоначално изпитване, упълномощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице да 

приеме изпълнението, когато то отговаря на договора и приложенията към него; 

4. в срок от 5 (пет) работни дни да реагира на писмено поставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, 

искани документи, срещи и др.; 

5. да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните 

документи за изпълнение на дейностите по договора. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които 

трябва да отговаря изпълнението, посочени в чл. 1, ал. 2 от договора, да откаже приемането, както и да 

откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите 

задължения съгласно договора.  

 

VIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за изпълнение на договора в размер и срокове, 

съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие за изпълнение предмета на 

договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на изпълнението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 

определеното от него лице. 

Чл. 9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. на свой риск да изпълни предмета на настоящия договор, в сроковете по чл. 2; 

2. да осигури гаранционно обслужване на доставеното оборудване; 

3. да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и 

незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които 

изискват решение от негова страна; 

4. да достави предмета на договора във вид готов за ползване – напълно окомплектован и тестван. 

5. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора и за 

мерките, предприети за тяхното решаване; 

6. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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предмета на договора и да го съобщи на Възложителя. 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на оборудването и за годността му за 

употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 4, считано от датата на подписване на протокола за проведено 

изпитване на доставеният ДМА. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен сервиз за безвъзмездно отстраняване на 

всички гаранционни повреди и/или дефекти и отклонения, които са възникнали в рамките на посочения в 

предходната алинея гаранционен срок. 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на националните и европейски компетентни органи 

при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този 

договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, 

както следва: 1) за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, т. е. поне до 31 август 2020 г.; 2) за 

период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 

1083/2006 г.”. 

 
VIІІ. ПРИЕМАНЕ 

Чл. 12. (1) Доставката на оборудването следва да се извърши на мястото, посочено в чл. 1, ал. 3. За 

приемането и предаването се съставя приемно-предавателен протокол, в два екземпляра, който се 

подписва от  представители на двете страни. 

(2) За монтажа и провеждане на първоначалното изпитване на оборудването се съставят и подписват 

двустранен/и приемо-предавателен/и протокол/и. 

 

ІХ. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 13. За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква: 

1. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията 

му по този договор; 

2. представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител свързани с 

изпълнението на договора. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по изпълнението на този 

договор от състава на своята администрация. 

 

Х. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен сервиз на оборудването за срок от 

....................................... (не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца), считано от датата на протокола за 

проведено първоначално изпитване на оборудването. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното и ефективно функциониране на оборудването, указано 

в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията за гаранционна 

поддръжка. 
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Чл. 17. (1) Заявката за отстраняване на възникнал гаранционен дефект и/или повреда в работата на 

оборудването се прави по телефон или писмено - по факс или и-мейл. 

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на гаранционен дефект и/или повреда, часа и 

датата, когато е констатирана. 

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация, по отношение на дефекти и/или 

отклонения, които не са отстранени от него, както и за такива, настъпили в резултат на действията на 

трети лица, извършили отстраняването им. 

(2) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките 

на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени оборудването, ако недостатъкът го 

прави негоден за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този договор, 

съобразно изискванията на Приложение № 1 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Вх. № ...................   

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на оборудването, които намаляват съществено 

неговата цена или неговата годност за употреба и не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права: 

1. да върне доставеното оборудване и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с 

разноските по договора; 

2. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да иска да му бъде предадено оборудване без недостатъци в замяна на това, което е получил с 

недостатъци. 

(3) Независимо от правомощията си по ал. 2, когато доставеното оборудване е с недостатъци  (ал. 1) 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на 

оборудването. 

Чл. 21. (1) В случай на неточно изпълнението на която и да е от дейностите по настоящия договор, с 

изключение на задълженията, произтичащи от раздел Х „Гаранционна отговорност и обслужване”, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло 

и пет десети на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % 

(двадесет и пет на сто) от общата цена. 

(2) При пълно неизпълнение на задълженията, произтичащи от раздел Х „Гаранционна отговорност и 

обслужване”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 15 % (петнадесет на сто) от цената на 

договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от последващото дължимо по 

договора плащане. 

 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 22. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора 

или с изтичане на срока по чл. 2, ал. 2, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо. 
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Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено 

предизвестие, когато: 

1. при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

засегнал интересите на Европейските общности на българската държава и за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора; 

2. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на 

управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен 

орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против 

финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления 

по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група; 

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение 

на съответното договорно задължение, в следните случаи: 

1. ако доставката на оборудването не е извършена в срока по чл. 2, ал. 2; в този случай 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на всички получени суми по договора ведно с неустойка в 

размер на 10 на сто от цената по чл. 3, ал. 1. 

2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор. 

 

XIII. СПОРОВЕ 

Чл. 25. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото 

тълкуване и изпълнение се решават по взаимно съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато - от 

компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство. 

 

ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 26. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно”, 

същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване или узнаване на събитието 

или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 5 (пет) работни дни. 

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се разбира непълно (в 

предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или 

лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото) изпълнение. 

Чл. 27. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи 

съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана 

покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да потвърди в тридневен 

срок от поканата или да предложи на другата страна за подходящо време и място.  

Чл. 28. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води 

до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
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Чл. 29. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този договор, ще се 

считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на страната (чрез 

законния й представител или друго лице за контакти), са връчени чрез куриер, чрез писмо с обратна 

разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на 

страната, както следва:  

На Възложителя: Република България, град София, ПК 1271, ул. „Кирил Благоев“, факс:  12(+3592) 

9350318 

На Изпълнителя: …………………………………………………………………………. 

Чл. 30. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни екземпляра – един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал. 

Чл. 31. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него: 

Приложение № 1- Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Вх. № ................... ,  

Приложение № 2 – Извлечение от Общи условия към Договор за безвъзмездна финансова помощ №  

BG161PO003-1.1.07-0272-C0001; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

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

Марийка Андреева 

Управител „Промопак“ ООД 
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