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Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект 3МС-02-36/01.06.2011„Eфективен 

контрол на качеството – успешният код за висока конкурентноспособност”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

„БРАНДСМАЙЛ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
Съюз и Договарящия орган. 

 

 

ДОГОВОР  

 

№ BG161PO003- 2.1-08 / 3МС-02-36/01.06.2011- Su 01 

 

 

     Днес,  .......... .г., в гр. Варна, между:  

 

 1 . БРАНДСМАЙЛ ООД, представлявано от Димитър Стоянов Ялъмов – Управител,  

 със седалище :  гр. Русе; ул. Петко Каравелов 15 А  

 ЕИК / Булстат 117668343 / (”Възложител”) от една страна, 

и, 

/Посочва се  наименование, адрес и др. данни, идентифициращи  изпълнителя (ЕИК/Булстат)/  

(“Изпълнител”) 

от друга страна, 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

Наименование на договора : Доставка на ДМА по проект„Eфективен контрол на качеството – 

успешният код за висока конкурентноспособност” 

Идентификационен номер № BG161PO003- 2.1-08 / 3МС-02-36/01.06.2011 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Изпълнителят се задължава да прехвърли правото на собственост, да предаде на 

Възложителя и обслужва гаранционно следните ДМА: 

1. Машина за окачествяване на плат 

2. Тестер за абразивно износване на плата 

3. Кабини за визуална оценка цвета на плата с осветление 

4. Машина за тестване устойчивостта на цвета на плата при триене 

5. Тестер за пилинг на плата при нормални условия 

6. Машина за тест на характеристиките на плата при химическо (сухо) и мокро почистване 

7. Резач за взeмане на мостри от плат 

8. Етикетен принтер 

9. Баркод скенер безжичен 

наречени по-долу стоката, описани по вид, количество, качество, единични цени и други 

изисквания в Техническа оферта, която е неразделна част от този договор, като се задължава да ги 

монтира и въведе в експлоатация.  

(2) Възложителят се задължава при условията на този договор да заплати цената на закупената стока 

и да я приеме.  



 

IІ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 2. (1) Общата цена на стоката, предмет на този договор, е ................ 

(2) Възложителят е длъжен да плати цената, както следва:  

Плащането се извършва по банков път на два етапа – 40% преди готовност за експедиция, 60% 

- след инсталацията, представяне на фактура и верифициране на доставката. 

 (3) Дължимата цена се заплаща от Възложителя по банков път. Банковата сметка на Изпълнителя 

е................................ 

 

ІІІ. ДОСТАВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И 

РИСКА 

Чл.3 (1) Изпълнителят се задължава на свой риск и за своя сметка да достави и предаде стоката на 

Възложителя в следното място: Русе ; адрес на доставка, ул. Фердинанд 22. 

 (2) Стоката трябва да бъде доставена и предадена най-късно в 2-месечен срок от подписване на 

договора. 

(3) Изпълнителят уведомява Възложителя за деня на предаването поне 7 дни предварително. 

(4) Възложителят е длъжен да осигури свои представители за получаването на стоката. 

(5) Предаването на стоката се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от страните, 

съставляващ неразделна част от този договор. 

Чл.4 Рискът от погиването или повреждането на стоката преминават върху Възложителя от момента, 

в който стоката му бъде предадена с приемо-предавателен протокол. 

 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 5. Изпълнителят е длъжен:  

1. Да прехвърли на Възложителя правото на собственост на стоката 

2. Да достави  и предаде стоката при уговорените в този договор условия и срокове;  

3. Да издаде фактура във връзка с извършената продажба;  

4. Да предаде на Възложителя следните документи относно продадената стока: фактура, приемо– 

предавателен протокол ; техническа документация на английски език. 

5. Да монтира стоката, като я въведе в експлоатация, за което страните подписват двустранен 

протокол;  

Чл. 6. Изпълнителят гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права 

(претенции) по отношение на стоката, които могат да противопоставят на Възложителя.  

Чл. 7. Изпълнителят има право:  

1.да получи уговорената цена;  

2. да развали договора без спазване изискванията на чл. 87 ЗЗД, ако Възложителят не заплати цената 

на стоката, както е уговорено в чл.2, ал.3;   

Чл. 8. (1) Ако Възложителят е в забава за получаване на стоката, Изпълнителят може:  

- да я предаде за пазене;  

- да я продаде по пазарни цени, след като извести Възложителя за това;  

- да развали договора.  

(2) Разноските на Изпълнителя във връзка с действията по предходната алинея са за сметка на 

Възложителя. 

  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. (1) Възложителят е длъжен:  

1. Да приеме стоката;  

2. Да заплати уговорената цена по реда и условията на този договор  

(2) Възложителят може да откаже да получи стоката в следните случаи:  



1. ако стоката или част от нея е с недостатъци или не отговаря на договорените изисквания;  

2. ако доставената стока не съответства на описаната в Техническата оферта 

Чл.10  (1) Възложителят е длъжен да прегледа стоката в 5-дневен срок от получаването  и ако 

последната има недостатъци, да уведоми писмено незабавно Изпълнителя. Ако Възложителят не 

направи това, стоката се смята за одобрена;  

(2) При недостатъци на стоката Възложителят има право да иска тя да бъде заменена с качествена 

стока или да иска съответно намаление на цената чрез приспадане със стойността на стоката с 

недостатъци.  

Чл. 11 Ако Възложителят откаже да приеме доставената му стока или част от нея, той е длъжен да я 

съхранява с грижата на добрия търговец, за времето, което обикновено е необходимо за Изпълнителя 

да даде нарежданията си. При забава на Изпълнителя Възложителят може да предаде стоката на трето 

лице за пазене, като уведоми Изпълнителя за това. 

 

VI. ГАРАНЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ, СПОРОВЕ 

Чл.12. Гаранционният срок на стоките влиза в сила от датата на приемане на оборудването е в 

съответствие с посоченото в Техническата оферта. 

Чл.13. Изпълнителят осигурява технически лица по място на изпълнение на доставката и 

максималното време за реакция за отстраняване на технически проблем е до 6 часа от 

уведомяването. 

Чл.14. Възложителят е длъжен, при установяване на количествени несъответствия и недостатъци в 

качеството да свика комисия, в която да участва представител на Изпълнителя, а ако Изпълнителят 

не изпрати свой представител – да състави акт с представител на БУЛГАРКОНТРОЛА. 

Чл.15. При забавяне от страна на Изпълнителя при предаването на дължимите стоки той дължи 

неустойка в размер на половин процент за всеки просрочен ден, но не повече от петнадесет 

процента от стойността на дължимите стоки. 

Чл.16. В случай, че Изпълнителят се забави повече от  10 дни с предаването на стоките, 

Възложителят има право да развали договора. Развалянето има действие от деня, в който 

Изпълнителят е получил писмено уведомление. 

Чл.17. В случай, че Възложителят се забави със заплащането на уговорената в настоящия договор 

сума, той дължи неустойка в размер на половин процент за всеки просрочен ден, но не повече от 

петнадесет процента от дължимата сума. 

Чл.18. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й да търси 

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

Чл.19. Споровете, възникнали по тълкуването или изпълнението на настоящия договор ще се 

решават от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – пред Арбитражния съд 

на БТПП. 

Чл.20. За неуредени от настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните разпоредби, 

предвидени от Закона. 

 

 

VІI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 21 (1) Ако Възложителят забави плащането на цената, той дължи неустойка в размер на 0,5 % от 

неплатената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % общо. 

(2) Ако Изпълнителят е в забава за предаване на стоката, той дължи неустойка в размер на 0,5% от 

цената за всеки ден на забава, но не повече от 5 % общо. 

 



VІІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 22. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма 

за действителност.  

Чл. 23. Нищожността на някоя от клаузите в договора или на допълнително уговорените условия не 

води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.  

Чл. 24. Страните по настоящия договор се задължават да го изпълняват с грижата на добър стопанин, 

при спазване на изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите 

практики в областта, в изпълнение на чл. 1 от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ 

на Бенефициента 

Чл.25 Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия като Договарящ 

орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по Проекта „Eфективен контрол на качеството 

– успешният код за висока конкурентноспособност” 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 в изпълнение на чл. 3 от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на 

Възложителя. 

Чл.26 Страните по настоящия Договор се задължават да предприемат всички необходими мерки за 

избягване конфликти на интереси
1
, 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. 

Чл.27 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. 89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. 

Правилото за поверителност се отнася и за Договарящия орган, лицата, упълномощени от него, 

Управляващият орган, Сертифициращия орган и Европейската комисия в изпълнение на чл. 5 от 

Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на Възложителя. 

Чл.28 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. 

Чл.29 Всяка от страните има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща каквито 

и да било обезщетения, в случай на нередност
2
 от страна на Бенефициента/Изпълнителя, като 

подозрение в измама
3

 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 финансовитеинтереси на Европейските общности. в 

изпълнение на чл. 11.3, „б” от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на 

Бенефициента. 

Чл.30 Изпълнителят се задължава при поискване да предоставя на оторизираните национални и 

европейски одиторски и контролни органи в срок цялата необходима информация, отнасяща се до 

                     
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. 
2
 всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие отстопански субект, което е имало или би имало 

за резултат нарушаването на общия бюджет наОбщностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата 

наприходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите илипосредством извършването на неоправдан 

разход. 
3
 относно приходи и разходи, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 

- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което 

води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджетна Европейските общности или от бюджети, 

управлявани от или от името на Европейските общности, 
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия резултат, 

- използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати, 

- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект. 



изпълнението на настоящия Договор и да им оказва необходимото съдействие при извършването на 

одити, проверки и/или разследвания в изпълнение на чл. 14 от Общите условия към Договора за 

безвъзмездна помощ на Възложителя. 

Чл.31. Условията на членове 1,2,3,4,5,6,11.3(б) и 14 от Общите условия приложение към договора за 

безвъзмездна финансова помощ се отнасят и за страните по настоящия договор 

 

 

Този договор се състои от ......страници и се подписа в по два еднакви оригинални екземпляра, 

по един за всяка от страните. 

 

 

 

За Изпълнителя: За Възложителя: 

Наименование:  Наименование: Димитър Ялъмов 

   „БРАНДСМАЙЛ „ООД 

Подпис:  Подпис:  

    

Дата:  Дата:  

 


