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                                Д О Г О В О Р   З А   Д О С Т А В К А 
 

 
№ BG16RFOP002-2.001--0982-C01/ Su -01 

 

 
Днес, ................2016 г. в гр. ……………… между: 

Проект! 

 

 

„Фарма Вет” ООД, ЕИК: 127023580, адрес на регистрация и управление: област 

Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Отец Паисий” № 40, представлявано от 

Валентина Миленова Николова, в качеството й на Управител  и бенефициент по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0982-C01 по процедура 

BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производсвения капацитет в МСП” на ОП „Иновации 

и конкурентоспособност: 2014-2020 г., наричано за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

от една страна, 

и 

 

 
...................................................................................., с адрес на регистрация и управление 

..............................................................................., ЕИК ..........................................................., 

представлявано от ……………………………………………………..………, в качеството му на 

..................................... , наричано за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

 
на основание чл. 50, т.1 от ЗУСЕСИФ и съгласно чл.11 от ПМС №118/20.05.2014  г. и Решение 

№ ……../……………..2016 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на изпълнител, във връзка с 

изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001- 0982-C01      

„Инвестиции в специализирано производство” се сключи настоящият договор за следното: 

 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема: 

1.1. Да изпълни Договор за доставка с предмет: 

 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за стерилно производство 

на лекарства в течна форма:  

  1.Система за вода за инжекции, включваща апарат за обратна осмоза и дестилатор - 1 
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брой;  

  2.Вакуумен хомогенизатор - 1 брой; 

  3.Двоен микрофилтър - 1 брой;  

  4.Съд за съхранение на чистата продукция - 1 брой; 

  5.Машина за миене на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой; 

  6.Апарат за сушене на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой; 

  7.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 

брой;     

  8.Машина за поставяне на алуминиеви капачки с ламинарно покритие - 1 брой;     

  9.Двупроходен вакуумен автоклав - 1 брой;  

10.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета - 1 брой;  

11.Машина за поставяне на алуминиеви капачки - 1 брой.     

 

наричани за краткост по-долу в Договора „ОБОРУДВАНЕ”, съгласно заложеното в неговата 

оферта – техническо и ценово предложение, представляващи неразделна част от настоящия 

Договор (Приложение № 1); 

1.2. Да достави цялата необходима документация за въвеждането в експлоатация на 

ОБОРУДВАНЕТО и неговото функциониране, съгласно действащите европейски стандарти 

и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините; 

1.3. Да осигури гаранционна поддръжка на оборудването съгласно техническото 

предложение в офертата (Приложение № 1); 

1.4. Мястото на изпълнение на доставката: гр. Шумен п.к. 9700, УПИ IV-903, 904 в кв. 340 А 

по плана на гр.Шумен 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. За цялостното осъществяване на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща сума в размер на ................................ лева, без включен ДДС, 

съгласно ценовото предложение в офертата на Изпълнителя (Приложение № 1) при място на 

изпълнение на доставката: гр. Шумен п.к. 9700, УПИ IV-903, 904 в кв. 340 А по плана на 

гр.Шумен 

Чл. 3. Изплащането на сумата по чл. 2 ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: 

3.1. Авансово плащане в размер на 40% от стойността на ОБОРУДВАНЕТО или ............. 

......................... лева (съгласно Приложение № 1) в срок до 30 (тридесет) календарни дни от 

подписването на настоящия Договор; 

3.2. Междинно плащане в размер на 55% от стойността на ОБОРУДВАНЕТО или ............. 

......................... лева (съгласно Приложение № 1) в срок до 150 (сто и петдесет) календарни дни 

от датата следваща датата на извършено авансово плащане към Изпълнителя и писмено 

потвърждение за завършено производство на включените в предмета на Договора машини; 



                                             

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0982-C01 „Инвестиции  в специализирано производство”. 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Фарма Вет” 

ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган. 

 

 

 3.3. Окончателно (балансово) плащане в размер на 5% от стойността на ОБОРУДВАНЕТО 

в срок от 20 (двадесет) календарни дни след доставка на ОБОРУДВАНЕТО, провеждне на 

тестови проби, инсталиране и въвеждане в експлоатация, и при двустранно подписване на 

Приемо-предавателен протокол за доставка на ОБОРУДВАНЕТО. 

3.4. За извършване на плащането Изпълнителят представя фактура, чиято описателна 

част съдържа следния текст: 

„Разходът се извършва по проект за безвъзмездна финансова помощ по договор № 

BG16RFOP002-2.001-0982-C01 “Инвестиции в специализирано производство” 

3.5. Плащанията ще се извършват по банков път в EUR, BGN, преизчислени по курс    

   1 EUR = 1.95583 BGN, по банковата сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ....................................................................................................... 

Адрес на банката ........................................................................................................................ 

Клон ............................................................................................................................................. 

SWIFT / BIC Code………………………………………………………………………….…..  

IBAN: ………………………………………………………….................................................. 

ІІІ .СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 4.1.  Срок  за извършване на доставка,  монтаж, пускане в  експлоатация  и  обучение     – 

……………… месеца (съгласно Приложение № 1), считано от датата на подписване на 

настоящия Договор, но не по-късно от изтичане на Договора за безвъзмездна финансова 

помощ   между   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   и   Договарящият   орган   на   Оперативна     програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. 

Чл.4.2. Изпълнението на договора се удостоверява с двустранно подписан приемо- 

предавателен протокол. 

Чл. 4.3. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

5.1. Да изработи и достави (ако е приложимо) ИЛИ да достави ОБОРУДВАНЕТО 

качествено и в срок, в пълно съответствие с офертата (Приложение № 1) и според 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и съобразно действащите национални и 

европейски стандарти и норми за техническа безопасност; 

5.1.1. Да достави ОБОРУДВАНЕТО подходящо опаковано и укрепено в транспортното 
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средство; 

5.2  Да  информира  в  писмена  форма  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  датата  на  експедиция  на 

ОБОРУДВАНЕТО най-късно 5 (пет) работни дни преди експедицията. 

 

5.3. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

5.3.1. Инструкция за експлоатация, пълна техническа и гаранционна документация на 

български език и оригиналната такава, ако тя е на език, различен от българския. Същата 

включва: 

- Подробни инструкции за ползване, поддръжка и експлоатация; 

- Документи, свързани с гаранционната поддръжка. 

5.4. Да изпрати за своя сметка и в зависимост от нуждите с цел спазване на заложените 

срокове необходимия брой и с нужната квалификация специалисти за монтажните и 

инсталационните дейности, както и за провеждане на обучението на мястото на доставка 

описано в настоящия договор. 

5.5. Да предоставя за срок от ……… (съгласно Приложение № 1) месеца гаранция и сервизна 

поддръжка на оборудването. 

5.6. Да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното 

законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. 

5.7. Да посочи във фактурата/фактурите и другите придружаващи доставката документи 

марката и модела на ОБОРУДВАНЕТО (ако е приложимо), брой, единична стойност, обща 

стойност, предмета и номера на Договора за доставка. 

5.8. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при неизпълнението на 

възложените дейности и за предприетите мерки за тяхното решаване в срок не по-късно от 

10 календарни дни, считано от момента на научаването им или възникването им. 

5.9. Да не разпространява конфиденциална информация, станала известна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при или по повод на изпълнение на настоящия договор. 

5.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не преотстъпва правата и задълженията си по този 

договор на трети лица. 

 

5.11. Отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
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5.11.1. При възникване на вреди, нанесени на служителите или имуществото на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в следствие на действие или бездействие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

или негови служители, или като последица от тях, то отговорността се носи изцяло от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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. 

5.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване и предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на §1 от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

незабавно в писмен вид относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 

подобен конфликт или свързаност. 

5.13. Във връзка с т. 5.12. 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 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 г., както и 

по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Конфликт 

на интереси е налице при хипотезите описани в чл. 4.2. от Приложение II на Договора за 

безвъзмездна финансова помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Договарящия орган по проект 

„Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на обема на износа в „Фарма 

Вет” ООД,, по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., процедура    

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капаците в МСП”. 

5.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запазва поверителността на всички документи, 

информация или други материали свързани с Проекта, за срок от 10 години от датата на 

предоставяне на БФП ad hoc или от датата на предоставяне на последната помощ по схемата, 

станали му известни по повод и при изпълнението на настоящия Договор и да не ги използва 

за други цели освен за прякото изпълнение на възложените с настоящия договор дейности. 

5.15. Правилото за поверителност не се отнася за Управляващия орган, лицата 

упълномощени от него, Сертифициращия орган, Европейската комисия и Европейската 

сметна палата. 

5.16. При реализиране на своите правомощия Управляващия орган, упълномощените от него 

лица, Сертифициращият орган, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и Европейската комисия спазват 

изискванията за неприкосновеността на личните данни на физическите лица и опазването на 

търговската тайна за юридическите лица в съответствие с чл. 9 от Регламент за изпълнение 

на (ЕС) № 1011/2014 на Комисията и в съответствие с Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
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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. 

 

5.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички счетоводни и други документи 

свързани с изпълнението на настоящия договор за период не по малко от 3 /три/ години 

след приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 140, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) №1303/2013 г. 

5.18. Други задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

5.18.1. Да се въздържа от публични изявления относно настоящия договор и информация 

свързана с него, без предварителното одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5.18.2. 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. 

5.18.3. Да спазва условията по членовете 3, 4, 5, 6, 11.3 “б” и 14, от Общите условия ма 

договора за безвъзмездна финансова помощ между „Фарма Вет” ООД и Договарящия орган 

на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 , които се отнасят 

за всички изпълнители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в качеството му на бенефициент на БФП. 

Общите условия на ДБФП по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 са 

публично оповестени и достъпни на сайта на Управляващия орган на програмата: 

http://www/opcompetitiveness.bg 

5.18.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други 

права или претенции по отношение на оборудването, които могат да се противопоставят на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.6  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при пълното, качествено и в срок изпълнение на 

настоящия договор по реда и условията предвидени в чл. 3. 

6.2. Да получи безопасни условия за работа на своя персонал на мястото за осъществяване на 

монтажа, както и съпровождащ ги служител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията 

определена за монтажа за целия период на престоя. 

6.3. Да изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора. 

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

7.1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканата от него информация, необходима за 
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реализация на този договор. 

7.2. Да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му 

самостоятелност във връзка с изпълнението на договора. 

7.3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена съгласно чл. 3 и при условията на 

този договор. 

7.4. Да приеме доставеното оборудване съгласно уговореното в настоящия договор. 

7.5. Да осигури безопасни условия за работа за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на мястото за 

осъществяване на монтажа, както и съпровождащ ги служител от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията определена за монтажа за целия период на престоя. 

 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

8.1. Да оказва текущ контрол при изпълнението на договора. 

8.2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възложената доставка да бъде изпълнена качествено и в 

срок, без отклонение от договореното и без недостатъци. 

8.3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на констатирани недостатъци или 

дефекти на доставеното оборудване. 

 

VІ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

 

Чл. 9. Тестването и приемането се извършва на два етапа от комисия, съставена от 

упълномощени за целта лица представляващи и двете страни: 

I етап – Приемане на ОБОРУДВАНЕТО на площадката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – подписва се 

Приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването. На този етап се приема 

ОБОРУДВАНЕТО и комплектността на придружаващите го документи. 

II етап – Приемане на ОБОРУДВАНЕТО на площадката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 

инсталация и монтаж, 72 (седемдесет и две) часови изпитания и тестова работа на 

оборудването и проведено ........... (.......................) дневно обучение на персонала на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (съгласно Приложение 1) – подписва се Финален приемо-предавателен 

протокол за въвеждане на оборудването в експлоатация и проведено обучение. 

Чл. 10. Ако при приемането на оборудването на I етап се установи липса на някой от 

задължително придружаващите оборудването документи, същите следва да бъдат 

предоставени в рамките на 7 (седем) работни дни за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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VІІ. САНКЦИИ 

 

Чл. 11. 1.В случай на забава на изпълнението по чл. 4 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в размер на 0.5% от стойността на Договора по чл. 2 

за всеки просрочен ден, но не повече от 10%. 

Чл. 11. 2.В случай на забава на някое от плащанията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща неустойка 

в размер на 0.5% от стойността на неизпълненото задължение, съгласно чл. 2 за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10%. 

Чл. 12. В случай на забава, пълно или частично неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

получени плащания заедно с еднократна наказателна неустойка в размер на 70% (седемдесет 

процента) от стойността на настоящия договор, която неустойка е предназначена да 

покрие пропуснати ползи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  от неизпълнение на сключен ДБФП. 

Чл.13. Възстановяването на средствата по чл. 11.1 и чл. 12 по-горе, трябва да бъде направено 

в лева в едномесечен срок след изпращане на писмена покана-уведомление от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 14. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи нарушения или отклонения от уговореното в 

настоящия договор и офертата (Приложение № 1) същите се описват в протокол, който се 

подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише протокола, същият се подписва от трето независимо 

лице, компетентно да извършва технически надзор или се констатира от компетентния 

държавен орган. 

Чл. 15. Дължимата неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси 

обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката. 

 

VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл. 16. Гаранционният срок на оборудването е ........ (............................) месеца съгласно 

техническото предложение на офертата (Приложение № 1), считано от датата на двустранно 

подписване на Финален приемо-предавателен протокол по реда на чл. 9, етап ІІ за 

въвеждане в експлоатация и проведено обучение на площадката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен по време на гаранционния срок да отстрани за своя 

сметка повредите в машините. 

 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всяка повреда за минимален брой 

часове/дни, необходими за това според сложността на повредата. 
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Чл. 19. Действието на гаранционния срок се прекратява: 

19.1. В случай на демонтаж или промяна на оборудването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без 

предварително разрешение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 20. Извънгаранционният срок на оборудването е ........ (.......................) месеца (съгласно 

Приложение № 1). 

 

IХ. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 21. Във връзка с доставеното оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право на рекламации 

пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти на ОБОРУДВАНЕТО и да иска 

отстраняване и/или замяна на оборудването или на части от оборудването за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

21.1.Рекламации за неокомплектованост и/или видими недостатъци (в това число липсващи 

и/или дефектни части) на ОБОРУДВАНЕТО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да предявява: 

21.1.1. при приемането на оборудването на етап  І, чл. 9 и 

21.1.2. в срок от 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на Финалния 

приемо- предавателен протокол по реда на чл. 9, етап  IІ. 

21.2. Рекламации по повод скрити недостатъци, некачествен монтаж и/или проявени дефекти 

при използване на оборудването, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да предявява в рамките на 

гаранционния срок по чл. 16. 

21.3.Всички рекламации по настоящия Договор се доказват с констативни протоколи, 

съдържащи причината за рекламацията и срок за отстраняване: 

  21.4.Съставени в случаите по чл. 21.1.1. и чл. 21.1.2. при приемането на 

ОБОРУДВАНЕТО на етап І и етап IІ, подписани от представители на страните по договора 

и/или 

21.4.1.Съставени в случаите по чл. 21.2. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на дефекта. 

21.5. При рекламации по чл. 21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 7 (седем) работни 

дни от получаване на констативния протокол да проучи естеството и характера на обявения 

недостатък/несъответствие и на свой риск и за своя сметка да замени част или цялото 

ОБОРУДВАНЕ с ново или да достави липсващите части в срока, указан в констативния 

протокол в чл. 21.3. 

21.6. При рекламации по чл. 21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от ............ 

(............................) часа (съгласно Приложение № 1) да изпрати екип от специалисти и да 

констатира повредата. 
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21.7.При рекламации по чл. 21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от ............ 

(............................) дни (съгласно Приложение № 1) да отстрани всички установени 

недостатъци/несъответствия/повреди и да възстанови нормалния производствен режим на 

машината. 

21.8. В случай на забава и неотстраняване на повредата в срока по чл. 21.1.1. и чл. 

21.1.2. изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05% от стойността на машината за 

всеки просрочен ден, но не повече от 10%. 

21.9.Гаранционният срок на оборудването се удължава с времето, през което същото е било 

извън експлоатация поради проявен дефект и/или извършване на ремонтна дейност. 

22.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по този раздел и по отношение на замененото и/или 

ремонтирано оборудване или част от него. 

22.1.Рисковете и разходите, свързани с транспорта във връзка с изпълнението на 

задълженията по този раздел на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще са за негова сметка. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл. 23. Договорът се прекратява при изпълнение на неговия предмет. 

Чл. 24. Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи: 

          Чл.25. С изтичане на уговорения срок; 

 Чл.26.По взаимно съгласие между страните, изразено с писмено споразумение, с което 

се уреждат и последиците от прекратяването, след одобрението от Управляващия орган на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.; 

Чл.27. В случай че изпълнението на Договора стане невъзможно по причини, които не могат 

да се вменят във вина на никоя от страните. 

Чл. 28. В случай на забава на изпълнението на задължението си за доставка и инсталиране 

с повече от 30 (тридесет) дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно, без предизвестие, 

да развали договора. 

Чл. 29. При разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен договорената 

неустойка, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изплатил сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получената сума, заедно със законната лихва за периода от 

получаването до връщането й. 

Чл. 30. ВЪЗОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 

предизвестие в следните случаи: 

Чл. 30.1.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на част от или на цялото 

оборудване, в сроковете, договорени между страните; 

Чл. 30.2.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго задължение по договора. 
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Чл. 31. При неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие. 

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие и без да 

изплаща каквито и да било обезщетения, в случай на нередност от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 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. 

Чл. 33. 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 някои от неговите клаузи, в следствие на промени и анекси в ДБФП. 

 

XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 34. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 

ако са причинени в резултат на непреодолима сила. 

 

Чл. 35. Страната която е била в забава при изпълнение на задълженията си не може да се 

позовава на непреодолима сила. 

 

Чл. 36. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. 

 

Чл. 37. Не представляват „непреодолима сила” събития, причинени по небрежност или чрез 

умишлено действие или бездействие на някоя от страните, техните представители и/или 

служители. 

 

Чл. 38. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, 

издаден по съответния ред от компетентен орган в държавата, в която са настъпили 

форсмажорните обстоятелства. 

Чл. 39. Страната засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър стопанин, за да сведе до минимум нанесените вреди и загуби, както и да 

уведоми другата страна писмено в едноседмичен срок от настъпването на непреодолимата 

сила. 

 

Чл. 40. Срокове за изпълнение на задължения по този договор и свързаните с тях насрещни 

задължения спират да текат докато трае непреодолимата сила. 
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ХІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 41. Измененията по настоящия договор се правят единствено по взаимно 

съгласие на страните чрез допълнителни споразумения, след писмено съгласуване с 

Договарящия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-

2020 – Министерство на икономиката. 

Чл. 42. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга 

клауза или на Договора като цяло. 

Чл. 43. Страните ще решават спорове, възникнали при или по повод изпълнението на 

Договора или свързани с Договора или неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие, а при непостигане на такова – 

спорът се отнася за решаване пред компетентен съд в гр.Шумен 

Чл. 44. За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл. 45. Разпоредбите на чл. 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл.14 от Общите условия на 

Договорa за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0982-C01 се отнасят и 

за страните по настоящия договор. 

Чл. 46. 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. 

Чл. 47. Кореспонденцията по настоящия договор се осъществява в писмена форма. При 

промяна на адреси, телефони и други координати, съответната страна е длъжна да 

уведоми другата писмено в най-кратък срок. 

Чл. 47.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за промяна 

на координатите си за връзка, счита се, че всички съобщения са надлежно изпратени и 

приети, дори ако са приети от трети лица, нямащи отношение към настоящия договор, но 

обитаващи и/или имащи достъп до посочените координати за връзка. 

Чл. 47.2. За достатъчна, достоверна и валидна форма на кореспонденция страните 

приемат един или повече от следните начини: писмено уведомление, уведомяване чрез 

факсово съобщение, уведомяване чрез Интернет комуникация (електронна поща и/или 

съобщения, получени чрез електронен подпис). 
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Неразделна част от настоящия Договор са следните Приложения:  

1/ Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 1/;     

Настоящият Договор се състави на български език в три еднообразни екземпляра, два 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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