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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от „Чехобул” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

 

ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР 
 

№ BG161PO003-2.1.08/3МС-02-16/Su - …….  
 

Днес  …………………..2012 год. в гр. Пловдив между:  

 

„ЧЕХОБУЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив 4004, ул. „Васил 

Априлов” № 152, ЕИК 825239165, представлявано от Петко Котов – Управител, наричано за 

кратко по - нататък  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и  

 

.................................. с адрес на управление – гр. ………………, ул.”………………….” №….., 

с ЕИК………………………….., представлявано от ………………………… – Управител/Изп. 

директор, наричано за кратко по - нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящият 

Договор за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението, в рамките на 

проект с договор 3МС-02-16/01.06.2011 г., по Програма BG161PO003-2.1.08 „Покриване на 
международно признати стандарти", да достави и въведе в експлоатация следното 
оборудване:  

 1.1 Стенд със софтуер за диагностика и ремонт на инжекторни системи common-
rail – 1 брой; 
  

2. Техническата оферта е неразделна част от настоящия договор. /Приложение № 1/ 
 

ІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
 

3. Възнаграждението, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за доставката на оборудването, предмет на този договор е както следва: 

3.1. За доставка на Стенд със софтуер за диагностика и ремонт на инжекторни системи 
common-rail – 1 брой   

съгл. ч.1.1. цената е в размер на ………………………. /словом лева/, без включен ДДС; 
3.2. Разходите по обучение на персонала за работа с доставеното оборудване са изцяло за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не са включени в предложената обща цена на офертата. 
3.3. Ценовата оферта е неразделна част от настоящия договор /Приложение № 2/ 
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4. Плащанията по настоящия договор следва да бъдат извършвани, чрез банкови преводи в 
полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банкова сметка. 
 Плащанията ще бъдат извършвани по следния начин 
 4.1. Първа вноска – в размер на 50 % от стойността на договора при доставка и 
инсталация, подписване на приемно-предавателен протокол и издаване на фактура от 
изпълнителя. 
 4.2. Окончателно плащане – в размер на 50 % от стойността на договора след 
въвеждане в експлоатация и окончателни настройки, подписване на финален приемно-
предавателен протокол и издадена фактура. 
 
Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 

ІІІ. СРОКОВЕ 
 

5. Срокът за изпълнение на този договор е ....................................., но не повече от срока за 
изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ /01.06.2012г./. 
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазват правото да забавят съответно 
изпълнението на свое задължение съгласно този договор, в случай, че насрещната страна е 
забавила изпълнението на своето предшестващо задължение. В такъв случай и ако 
договорът не бъде прекратен по реда на чл. 11, страните преразглеждат сроковете на 
изпълнение. 
 

 
ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
7. В рамките на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

 7.1. Да достави и инсталира оборудването, спазвайки изискванията и техническите 
спецификации, заложени в Техническата оферта. 

 7.2. Да спазва сроковете за изпълнение съгласно чл.5. 
 7.3. Да предоставя следпродажбено обслужване и да извърши поправка на всеки един 

възникнал дефект за период от ..................... след подписване на приемо-предавателния 
протокол. 

 7.4. Да спазва условията за сервизна поддръжка като: 
 7.4.1. ..........(ще бъде фиксирано след оценка на предложенията на изпълнителите)................. 

часа време за реакция за отстраняване на проблем на място при възложителя. 
 7.4.2. Срок на подмяна на повреден компонент – хардуерен и/или софтуерен – в рамките на 

..........(ще бъде фиксирано след оценка на предложенията на изпълнителите)................ 
 7.5. Да определи лице за контакти, което да отговаря за изпълнение на задачите и сроковете 

съгласно чл.3, 4 и 5 и представя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при всички разговори, обсъждания и 
вземане на решения при оперативно изпълняване на предмета на договора. 
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 7.6. Да използва най-ефективен експертен екип при изпълнение на задълженията си по този 
договор. 

 7.7. Да спазва абсолютна поверителност при използването на получената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
информация, необходима за изпълнение на задълженията си по този договор. Задължението 
за поверителност остава и след изтичането на настоящия договор, както и в случай, че 
договорът бъде предсрочно прекратен, независимо от основанията. 

 7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване да предоставя на оторизираните 
национални и европейски одиторски и контролни органи в срок цялата необходима 
информация, отнасяща се до изпълнението на настоящия Договор и да им оказва 
необходимото съдействие при извършването на одити, проверки и/или разследвания. 

  
 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
8. В рамките на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
8.1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него информация, необходима за 
реализация на този договор.  
8.2. Да определи лице за контакт, притежаващо достатъчни компетентност и познания за 
изпълнение на задачите, възникващи при реализация на този договор. 
8.3. Да извършва в срок плащанията, посочени в чл.3 и 4 към настоящия договор. 
8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се ангажира да разгласява факта, че проектът се съфинансира от 
Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в 
съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от 
Регламент на Комисията  № 1828/2006 и приложение I към него.  
 

VІ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

9. Този договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено в 
писмена форма. 

10. Всяка от страните има право да прекрати едностранно действието на настоящия договор 
след писмено направено тридневно предизвестие в случай, че другата страна забави 
изпълнението на задълженията си по договора с повече от 5 /пет/ дни. 

 

 

VІІ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
 

11. Всички спорове, възникнали от или при изпълнението на настоящия договор, ще бъдат 
уреждани по пътя на преговорите. Постигнатите договорености се оформят в 
споразумителни протоколи, неразделна част от настоящия договор. 

12. В случай, че страните не успеят да постигнат договореност по реда и начина, посочен в 
предходния член, спорът се отнася пред компетентен съд, съгласно ГПК. 

13. Всички приложения, споразумения и протоколи, предвидени в настоящия договор и 
сключени между страните в процеса на изпълнението му, се явяват неразделна част от 
същия и са недействителни, ако не са извършени в писмена форма. 

14. По всички неуговорени въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на 
българското законодателство. 
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VІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
15. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 
16. Техническата оферта е неразделна част от този договор. /Приложение № 1/ 
17. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия като 

Договарящ орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по проекта с договор No 
3МС-02-16/01.06.2011 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не е страна по настоящия Договор и не носи 
отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили в следствие неизпълнение на 
настоящия Договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това 
число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на 
изпълнение на проекта или като последица от него. 

18. Страните по настоящия Договор се задължават да предприемат всички необходими 
мерки за избягване конфликти на интереси, както и да уведомят незабавно Договарящия 
орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен 
конфликт. 
18.1. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно 
изпълнение на функциите по договора за безвъзмездна финансова помощ на което и да 
е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, 
емоционалния живот, политическата и националната принадлежност, икономически 
интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 и чл. 8/2 от 
Регламент 1605/2002 г. относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет 
на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г. 

19. Страните се задължават да запазят поверителност на всички предоставени документи, 
информация или други материали, свързани с Проекта, за срок от три години след 
приключването на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007 – 2013” в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на Съвета 
№ 1083/ 2006. Правилото за поверителност не се отнася за Договарящия орган, лицата, 
упълномощени от него, Управляващият орган, Сертифициращия орган и Европейската 
комисия. 

20. Страните се задължават при поискване да предоставят информация и достъп до 
документация и информационни системи, при технически и финансови проверки, 
извършвани от Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, 
националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба 
с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори и други оторизирани 
национални и европейски одиторски и контролни органи, в срок цялата необходима 
информация, отнасяща се до изпълнението на настоящия Договор и да им оказва 
необходимото съдействие при извършването на одити, проверки и/или разследвания. 

21. Страните се задължават да спазват правилата за визуална идентификация съгласно чл.6 
от Приложение II на Договорът за безвъзмездна финансова помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
Договарящия орган по горепосочения  договор No 3МС-02-16/01.06.2011 г. Предприетите 
за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и 
публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията  № 1828/2006 и приложение I 
към него. 
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22. При подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в 
качеството си на бенефициент, следва да гарантира, че условията, приложими към него 
по членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от Общите условия на договора за 
безвъзмездна финансова помощ се отнасят и до неговите изпълнители.  
22.1. Общите условия на договорите за безвъзмездна финансова помощ по 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 г. са публично оповестени и достъпни на сайта 
на Управляващия Орган на програмата - http://www.opcompetitiveness.bg и на сайта на 
ИАНМСП - http://www.ibsme.org. 

23. Страните по настоящия Договор се задължават да се съобразяват с факта, че договорът 
за безвъзмездна финансова помощ е винаги с предимство и неговите условия и 
разпоредби са водещи и в този смисъл е възможно да настъпят изменения в настоящия 
договор или на някои от неговите клаузи в следствие на промени и анекси в договора за 
безвъзмездна финансова помощ. 

24. Договорът е подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
25. За валидни адреси при приемане и изпращане на съобщения се определят: 
 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ     ИЗПЪЛНИТЕЛ    

  

„ЧЕХОБУЛ” ООД ………………………  

гр. Пловдив 4004 
ул. " Васил Априлов" № 152,  
Тел. 032 956 172 
e-mail: info@chehobul.com 

 

гр. ……………….., п.код ………,  
ул. „…………..” № ……………. 
Тел. /факс + 359 ………………. 
e-mail: …………………………… 

 

 

 
Лица за контакти при изпълнение на Договора: 
 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Петко Котов 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .................................. 

 
Приложения към Договор № № BG161PO003-2.1.08/3МС-02-16/Su - …….  

 
Приложение № 1 – Техническа оферта – 1 брой 
Приложение № 2 – Ценова оферта – 1 брой 

 
 
 
за ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ____________                за ИЗПЪЛНИТЕЛ:_______________ 

  /Петко Котов/ 


