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ПРОЕКТ! 
 

Д О Г О В О Р 

№ BG16RFOP002-1.001-0061-C02/Su-7 

 

 

Днес, ……........…. г., в гр. Сливен се подписа настоящия договор между: 
 

„НАЧЕВИ – С-ИЕ“ СД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, ул. „Д. 
Чинтулов" № 17, ЕИК 119035258, представлявано от Иван Начев, в качеството на 
представляващ неограничено отговорен съдружник, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, 
от една страна, и 

 

 

........................................... със седалище и адрес на управление гр. .........., ул. ..................., ет...., 
ап.....; ЕИК ....................., представлявано от ..............................., наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

 

в изпълнение на договор № BG16RFOP002-1.001-0061-C02 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договор с предмет „Доставка и 
въвеждане в експлоатация на Системен софтуер за "умен диван"” като достави и въведе в 
експлоатация софтуерен продукт за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: 
 

 Системен софтуер за "умен диван" – 1 бр.  
 

(2) Доставеният софтуерен продукт по ал.1 следва да отговаря на техническите параметри и 
характеристики, посочени в Приложение № 1 - „Оферта” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо 
неразделна част от този договор. 
 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. (1) Цената на договора e: ........ (съгласно направено предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
подробно описано в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор). 
 

(2) Разходите по организиране и изпълнение предмета на договора съгласно чл. 1, както  
и обучение за работа на екипа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(3) Всяко от плащанията по този договор се извършва чрез банков превод в български лева 
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: 
BIC: 

IBAN (лв.): 
 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи авансово плащане. 
 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща договорената цена на Изпълнителя по следната схема: 
 

1. Сума в размер на 50 % от цената по договора – в срок до 30 дни от датата на 
доставка на Системен софтуер за "умен диван" с подписване на приемо-предавателен 
протокол и издаване на фактура; 

2. Сума в размер на 50 % от цената по договора – в срок до 30 дни от датата на 
приключване на обучението на персонала, инсталация, проведени 72 часови проби, 
подписване на окончателния протокол за доставка и издаване на фактура. 

 

III.  МЯСТО И СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА 

 

Чл. 3. (1) Място за приемане на доставката съгласно чл. 1 от договора е както следва: гр. 
Сливен, бул. Тракия № 63 

 

(2) Срокът за изпълнение предмета на договора съгласно чл. 1 е: ........ (съгласно направено 

предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подробно описано в Приложение № 1, неразделна част 
от настоящия договор), но не по-късно от крайният срок за изпълнение на договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0061-C01– 18.07.2018 г. 
 

(3) Приемането на доставката се извършва с приемо-предавателен протокол. 
 

 

IV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде софтуерният продукт с технически 
характеристики, описани в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор и да 
изпълни доставката - предмет на настоящия договор, съгласно изискванията, посочени в чл. 
3, ал.1 и в срока определен в чл. 3, ал. 2 на настоящия договор. 
 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира текущо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на 

изпълнението на предмета на договора, както и за евентуално възникнали трудности и 

предприетите мерки за отстраняването им. 
 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за: 
 

а) всякакви вреди, причинени поради неизпълнение задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
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б) всякакви претенции към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от трета страна, освен ако не са пряка 

последица от действията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

(4) Изпълнителят се задължава да изпълни доставката в пълно съответствие с офертата си, 

представена в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор. 
 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащането в размера, по начина и в 

срока определени в настоящия договор. 
 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни задълженията си по приемането на предмета на 

настоящия договор, ако изпълнението отговаря на договорените изисквания. 
 

 

VI.  ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 6. Срокът на гаранционна поддръжка е ............................ и срокът за отстраняване на 
дефект по време на гаранционният срок от подаването на сигнал за възникнал проблем е 
........................., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор. 
 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 
Договор свои задължения с гаранция за изпълнение - сума в размер на ….... (словом …...) 
лева, съставляващи 5% (пет процента) от стойността на Договора. 
 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ/и за внесена гаранция за изпълнение на Договора 
към датата на сключването му. 
 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира формата на гаранцията измежду парична сума, внесена по 
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или банкова гаранция. 
 

Чл. 9. (1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната 
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………….. Всички банкови разходи, 
свързани с преводите на сумата са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

(2) Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
същата в оригинал. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменяема и 
непрехвърляема, за сумата по чл. 7, ал. 1 и със срок на валидност, по-дълъг с 30 (тридесет) 
дни от срока на действие на Договора. Банковата гаранция трябва да съдържа изрично 
условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията, 
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независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните 
задължения. 
 

(3) Всички банкови и други разходи, свързани с откриването, обслужването и подновяването 
на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и 
при условия, както следва: 
           1. частично освобождаване в размер на 90 % (деветдесет на сто) от стойността на 
гаранцията по чл. 7, ал. 1, в срок до 30 дни (тридесет) дни след въвеждането в експлоатация 
на софтуера с подписване на протокола по чл. 3 без забележки и възражения по 
изпълнението и при условие, че до този момент сумите по гаранциите не са задържани или 
не са настъпили условия за задържането им; 
           2. окончателното освобождаване на остатъчната сума по гаранцията в размер на 10 % 
(десет на сто) се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок 
по настоящия Договор при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои 
задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани или не са настъпили 
условия за задържането им. 
 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди 
частичното ѝ освобождаване представя гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по 
Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по ал. 1, т. 1 или депозира същата 
сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по предоставената гаранция, 
независимо от формата, под която е предоставена. 
 

(4) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на 
Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задължения на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задържал цялата или част от сумата по гаранцията, 
както и когато въпросът е отнесен за решаване пред съд. 
 

Член 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията за 
изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задължение/задължения от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия Договор и/или при разваляне или прекратяване на Договора 
по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В посочените случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 
от гаранцията за изпълнение цялата сума, съответно суми, покриващи отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. 
 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми, 
равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор поради 
неизпълнение на задължение/ята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на сума/и от гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен в срок до 10 (десет) дни да допълни гаранцията до размера ѝ, уговорен в чл. 7, ал. 1, 
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като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /учреди 
банкова гаранция за сума в размер на усвоената до пълния размер. 
 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ 

 

Член 12. (1) При неспазване на срока съгласно чл. 3, ал. 2 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) за 
всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет на сто) от стойността на договора. 
 

(2) При забавяне на плащанията по договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) от стойността на 
договора за всеки забавен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от нея. 

 

(3) При неспазване срока за отстраняване на дефект по време на гаранционния период на 
системата след подаден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сигнал за възникнал проблем, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от стойността на 
договора за всеки отделен случай. 
 

(4) За некачествено извършена доставка, неприета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се дължи 
възнаграждение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% 
от стойността на договора. 
 

(5) За неизпълнението на други задължения по договора, различни от тези по ал. 1, 
изправната страна има право на неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) от 
стойността на договора. Ако вредите или пропуснатите ползи, претърпени от изправната 
страна са в по-голям размер от неустойката по предходното изречение, изправната страна 
има право да търси обезщетение за разликата по общия ред. 

 

IX.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Член 13. (1) Настоящият договор се прекратява: 
а) с изпълнение на всички задължения на страните; 
б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 
в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в следните случаи: 

а) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши разработването и въвеждането на софтуерния 

продукт в сроковете, договорени между страните; 
б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго задължение по договора. 
 

(3) В случай на забава на изпълнението на задължението си за разработване и въвеждане на 

софтуерния продукт с повече от 30 (тридесет) календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

едностранно, без предизвестие, да развали договора. 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана 
от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СД "Начеви-90- С-ИЕ" и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 

 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Член 14. (1) ГД ЕФК към МИ като Управляващ орган, предоставящ безвъзмездна финансова 
помощ по проекта с договор № BG16RFOP002-1.001-0061-C01 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. Носенето на отговорността се 
определя съгласно действащото законодателство. 
 

Член 15. Страните по настоящия Договор се задължават да предприемат всички необходими 

мерки за избягване конфликти на интереси и/или свързаност по смисъла на чл.1 от 
Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведомяват незабавно 

Управляващия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 

подобен конфликт или свързаност. Конфликт на интереси и свързаност е налице при 
хипотезите описани в чл. 4 от Общите условия, приложение към договора за безвъзмездна 
финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0061-C01 

 

Член 16. Страните по договора се задължават да направят всичко необходимо за 
разгласяване на факта, че проекта е получил финансиране от ЕФРР чрез ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. 

 

Член 17. Условията на членовете 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и 14 от Общите условия, приложение към 

договора за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0061-C01 се отнасят и за 

страните по настоящия договор. 
 

Член 18. Страните могат да изменят и допълват клаузите на този договор с двустранни 
допълнителни писмени споразумения само след писмено съгласуване с Управляващия орган. 
 

Член 19. Страните ще решават възникналите спорове чрез пряко договаряне. В случай, че 
страните не постигнат споразумение по даден въпрос, то всяка от тях е в правото си да 
отнесе спора пред АС на БСК. 
 

Член 20. За неуредените в този договор въпроси се прилагат действащите в Република 
България закони и други нормативни актове. 
 

Член 21. Неразделна част от настоящият договор са следните приложения: 
 

Приложение № 1 – Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по процедура за определяне на изпълнител с 

предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Системен софтуер за "умен диван"”. 

 

Настоящият договор е съставен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за 
всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му. 
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