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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

№ BG16RFOP002-2.001-0434-C01/Su-0............ 

 

„ОМЕЛИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Златоград 
4980, бул. „България”, №122, бл.194, ет.1, ЕИК 120554920, № по ДДС BG120554920, 
представлявано от Ясен Стефанов Керменов – Управител (“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”), 

от една страна, 

и 

/Посочва се наименование, адрес, ЕИК и др. данни, идентифициращи изпълнителя/  
(“ИЗПЪЛНИТЕЛ”) 

от друга страна, 

се сключи настоящият договор за следното: 

Наименование на договора: „Доставка и въвеждане в експлоатация на шивашко 
оборудване”  

Обособена/и позиция/и............................................................................................................. 

 

Член 1 Предмет на договора 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, 
въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на шивашко оборудване: Обособена/и 
позиция/и №....... „...............................................................”; съгласно Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
Приложение №1 към настоящия Договор и описаните в нея технически спецификации. 

 

Член 2 Цена 

(1) Общата стойност на договора е ............... (цифром и словом)  лева/евро, без включен 
ДДС, съгласно Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение № 1 – неразделна част от 
настоящия Договор.  

(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на 
преразглеждане.  

(3) Плащанията се извършват съгласно чл.3. 

(4) В цената по ал. 1 са включени всички разходи, свързани с доставка, монтаж, 
въвеждане в експлоатация и настройки на доставеното оборудване. 
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Член 3 Начини на плащане (съгласно Офертата на съответния изпълнител) 

  (1) Плащанията се извършават в лева/евро, както следва:  

a) Авансово плащане в размер на …………..% от общата стойност на договора или 
в размер на ............... (цифром и словом) лева/евро, до 5 дни от подписване на 
настоящия договор и издадена фактура; 
 
b) Междинно плащане в размер на .......% от общата стойност на договора или в 
размер на ............... (цифром и словом)  лева/евро, до 5 дни след доставка на 
площадката на Възложителя или представяне на документ за готовност за 
експедиция и издадена фактура; 

 
c) Окончателно плащане в размер на ...........% от общата стойност на договора, в 
размер на ............... (цифром и словом)  лева/евро, до 30 дни от доставката, монтаж 
и въвеждане в експлоатация, подписване на приемо-предавателен протокол и 
издаване на фактура, но не по-късно от 10 дни преди изтичане срока на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0434-C01 от 23.11.2015год.     

(2) Плащанията от страна на „ОМЕЛИЯ” ЕООД се извършват само по банков път, след 
издадена от страна на изпълнителя данъчна фактура, съдържаща текст, че направеното 
плащане е разход съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№BG16RFOP002-2.001-0434-C01 от 23.11.2015год.  

  

Член 4 Доставка 

(1) Всички рискове за стоките са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до предварителното 
приемане в местоназначението им. Стоките трябва да бъдат опаковани по подходящ 
начин, за да се предпазят от повреждане или разваляне по време на транспортирането им. 

(2) Опаковката става собственост на получателя от момента на подписване на приемо-
предавателен протокол, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури квалифицирани служители, които при 
доставката на оборудването да извършат инсталирането и тестването му.  

(4) Място на доставка: Република България, област Смолян, община Мадан, гр. Мадан, 
ул. ”…….………..…………..” № ….., производствена бази на „ОМЕЛИЯ” ЕООД.     

 

 Член 5 Срокове по изпълнение на договора 

(1) Срокът за изпълнение е ................(цифром и словом) календарни дни от сключване на 
договора, но не по-късно от крайния срок на Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG16RFOP002-2.001-0434-C01 от 23.11.2015год. 
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Член 6 Гаранция за добро изпълнение      

(1) При подписването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 2,5% (два и половина процента) 
от стойността на договора или в размер на ..............................лева/евро без ДДС. 

(2) Гаранцията за добро изпълнение се представя в една от следните форми: банкова 
гаранция с текст, съответстващ на вида гаранция или парична сума (депозит), внесена 
по банкова сметка на „ОМЕЛИЯ” ЕООД. Всички банкови разходи, свързани с 
обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Гаранцията за добро изпълнение подлежи на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на 
отклонения в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по параметрите на Оферта (Приложение 1) и 
сроковете по чл.5 от настоящия договор. 

(4) Наличието и усвояването на Гаранция за добро изпълнение не отменя правото на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси допълнителни обезщетения по общия ред, в случай на 
понасяне на щети, причинени от действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

(5) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава и възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 
10 (десет) работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол и 
констатирано „добро изпълнение” на договора.  

 

Член 7 Гаранционни условия и следпродажбено обслужване 

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира и декларира, че доставката, предмет на този договор, се 
състои от оригинални, фабрично нови компоненти, отговарящи на посочените от 
производителите характеристики и гарантира безупречното им функциониране в 
продължение на ................ месеца, считано от подписването на финален приемо-
предавателен протокол.  

(2) В рамките на гаранционния срок по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани 
появили се неизправности и повреди, включени в гаранцията. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани възникнала повреда до...............часа от 
получаване на сигнала за повредата в срока на гаранционното обслужване. 

(4) Извънгаранционно обслужване........................... – години. 

  

Член 8 Неустойки  

(1) В случаите на невиновно неизпълнение на договорни задължения, страните следва да 
възстановят всички плащания или доставки, извършени по договора.  

(2) При забавено изпълнение в срока по чл. 5, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 
неустойка в размер на 0.35% от цената по чл. 2 за всеки просрочен ден, но не повече от 
5%. 

(3) При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
10 % (десет процента) от възнаграждението по чл. 2.  
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Към пълно неизпълнение на възложената работа се приравнява забава на изпълнението 
на възложеното от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от 30 (тридесет) дни;  

(4) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0.35% от 
дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5%.  

(5) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната 
стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

 

Член 9 Прекратяване на договора  

(1) Прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора във всеки момент със 14-дневно 
предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в следните случаи:  

а) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора, в случай, че 
с действие или бездействие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ препятства постигането на 
основната цел на Договора;  

б) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява в приемлив срок писмено 
уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискващо да се поправи пропуск или 
неуспех да изпълни задълженията си по договора, в резултат на което сериозно 
се застрашава точното и навременно изпълнение на доставката; 

в) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже или пренебрегне да изпълни писмено 
нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързано и в хода на изпълнение на 
задълженията по този договор;  

г) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли правата и задълженията си по договора 
или сключи договор с поддоставчици без да е упълномощен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

д) в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в 
несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от 
синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията 
им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или 
управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;  

е) когато срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде постановено окончателно съдебно 
решение по дело за нарушения на професионалната етика;  

ж) в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е виновен за сериозно професионално 
нарушение, доказано по какъвто и да било начин и доказуемо от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

з) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт 
на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга 
незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността; 

и) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обвинен в сериозно нарушение на договора и 
неизпълнение на задълженията по договор по друга процедура за доставки или 
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грантова схема, финансирана от бюджета на Общността; 

й) в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото 
лице, характера или управлението или контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако 
тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него 
(допълнително споразумение); 

к) всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на 
договора;  

2. Прекратяването на договора не засяга други права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за забава при прекратяване 
на договора, без да се засяга отговорността на същото основание, която вече е 
възникнала.  

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен предавайки известието за прекратяване на договора, да 
даде указания за вземане на спешни мерки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за прекратяване на 
доставките и за ограничаване на разходите до минимум.  

4. При прекратяване на договора ръководителят на проекта е длъжен в максимално кратък 
срок в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители, или са редовно 
призовани, да състави опис на извършените доставки и работа, както и на доставените и 
неупотребени материали. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да състави и протокол за 
задълженията на двете страни към момента на прекратяване на договора.  

5. До завършване на доставките ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е обвързан с допълнителни 
плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след което получава правото да предприеме 
действия за възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на допълнителните разходи, които е 
направил във връзка с довършване на доставките, или да изплати остатъка от сумите, 
дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към момента на прекратяване на договора. 

6. В случай на прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният има 
право на обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за загубите, които е претърпял.  

(2) Прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 14-дневно предизвестие, когато 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:  

а) не изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумите, след изтичане на крайните срокове; 

б) системно не изпълнява задълженията си по договора след няколкократни 
покани; или 

в) когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преустанови изцяло или частично изпълнението на 
договора за повече от 30 дни на основания, които не са записани в договора и не 
по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. Прекратяването на договора в този случай не засяга други права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

3. При прекратяване на договора при тези условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените от него вреди.  
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Член 10 Уреждане на спорове 

(1) Всички спорове, възникнали от или при изпълнение на настоящия Договор, се 
уреждат по пътя на преговорите. Постигнатите договорености се оформят в 
споразумителни протоколи, неразделна част от настоящия договор. 

(2) В случай, че страните не успеят да постигнат договореност по реда на и начина, 
посочен в предходната точка, спорът се отнася пред компетентния съд, съгласно ГПК. 

(3) 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 и утвърдени от органа, 
извършващ мониторинг на дейностите на Проекта. 

(4) По всички изрично неуговорени въпроси в настоящия Договор се прилагат 
разпоредбите на българското законодателство. 

 

Член 11 Допълнителни разпоредби 

(1) Този член и съдържащата се в него информация и разпоредби, произтичат от 
изискванията на Чл.1 Общи задължения, т.1.8. от Приложение Й „Общи условия към 
финансираните по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”, от Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0434-C01/23.12.2016год. на  
„ОМЕЛИЯ” ЕООД. Условията на членовете 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и  чл. 14  от Общите 
условия – приложение към договора за безвъзмездна финансова помощ, се отнасят и за 
страните по настоящия договор;  

(2) Министерството на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентноспособност” 
като Договарящ орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по Договор 
BG16RFOP002-2.001-0434-C01 от 23.12.2015 год., проект „ПОВИШАВАНЕ НА 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА, ПРОИЗВОДСТВЕНИЯТ КАПАЦИТЕТ И 
ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА „ОМЕЛИЯ” ЕООД“  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. Договарящият орган не носи 
отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни 
изисквания от страна на Бенефициента, неговите служители или лица, подчинени на 
неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице в изпълнение 
на чл. 3 от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) 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 в изпълнение на чл. 4 от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на 
функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради 
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причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 
националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които 
то има с друго лице,  съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012, както и 
по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

(5) Страните се задължават да спазват изискванията за неприкосновеността на личните 
данни за физическите лица и опазването на търговската тайна за юридическите лица в 
съответствие с чл. 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията и в 
съответствие с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 
2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета.  

(6) Страните се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, 
информация или други материали, свързани с проекта за срок от три години след 
приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 140, пар. 1 Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013. Европейската комисия и Европейската сметна палата имат право на достъп 
до всички документи, като спазват същите изисквания за поверителност в изпълнение на 
чл. 5 от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да разгласява при възможност факта, че Проекта се 
съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на чл. 6 от 
Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(8) Всяка от страните има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща 
каквито и да било обезщетения, в случай на нередност от страна на 
БЕНЕФИЦИЕНТА/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като подозрение в измама съгласно чл. 1 от 
Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, 
корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви други 
неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности. в 
изпълнение на чл. 11.3, „б” от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване да предоставя на оторизираните 
национални и европейски одиторски и контролни органи в срок цялата необходима 
информация и достъп до информационни системи, отнасящи се до изпълнението на 
настоящия Договор и да им оказва необходимото съдействие при извършването на 
одити, технически и финансови проверки и/или разследвания в изпълнение на чл. 14 от 
Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Член 12 Действителност на договора 

(1) Всякакви изменения към настоящия договор са валидни само ако са направени в 
писмен вид и са подписани от двете страни. 

(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
задълженията и договорите и действащото законодателство. 

(3) Настоящият договор е изготвен на български език в два оригинала, по един за всяка 
страна. 
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Неразделна част от настоящия Договор са следните Приложения:  

1/ Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 1/;  
 
    

 

За Изпълнителя За Възложителя 

Наименование:  Наименование:  

    

Подпис:  Подпис:  

    

Дата:  Дата:  

 

 


