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ДОГОВОР 

 

№ BG161PO003-2.1.13 – 0393 – С0001 - Su __ 

 

 

 Днес __/__/_____ г. в гр. Пазарджик, между страните: 

 

„Телекабел” АД, със седалище гр. Пазарджик, адрес на управление гр.Пазарджик, ул.”Сан 

Стефано” №17 и същия адрес за кореспонденция, Булстат 822 120 615, ДДС No: BG 822 120 

615,  представлявано от Ангел Чавдаров Василев – Изпълнителен директор,  от една страна, 

наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

 и от друга страна 

 

„..................................”, със седалище и адрес на управление: гр. ....................................., с ДДС 

номер: BG................, с идентификационен код по БУЛСТАТ: .................., факс: ......... 

...................., e- mail: ............................. и адрес за кореспонденция: ............................,  

представлявано от .......................... –,  наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

се сключи настоящия договор за следното: 

 

Наименование на договора за безвъзмезна помощ: „Нова технологична модернизация за 

“Телекабел” АД  

Идентификационен номер №  BG161PO003-2.1.13 – 0393 – С0001  

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

на Възложителя следното:  Телекомуникационно оборудване по технологията PON, 

наречено по-долу стоката, описана по вид, количество, качество, единични цени и 

други изисквания в Техническата оферта, която е неразделна част от този договора. 

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

доставената стока и да я приеме.  

 

IІ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. (1) Общата цена на стоката, предмет на този договор, е ................   лева/евро (цифром и 

словом), без включен ДДС, съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя, която е неразделна част 

от настоящия договор. /Преизчисляването в евро от породените в национална валута разходи ще 
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се извършва по фиксирания курс на БНБ 1 евро=1,95583 лева/. 

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

Стойностите по договора се  плащат в лева по банков път авансово в размер 50 (петдесет) % 

от стойността на договора и окончателно в размер на 50 (петдесет) %, след подписване на 

финален приемо-предавателен протокол и съгласно клаузите на приложения към 

документацията договор.  

(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 следните места за доставка:  гр. Пазарджик, ул.”Сан  Стефано” № 

17;  ул.”Лозенград” № 2; ул.“Царица Йоанна” № 29;  гр. Велинград,  бул.”Съединение” № 

125; гр. Пещера, ул.”Трети  март” № 9; гр.Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 24; 

гр.Септември, бул.”България” № 57; гр.Белово, ул.”Юндола”  № 3;  гр.Ветрен, 

ул.”Петдесета” № 120;  с.Варвара, ул.”Първа” № 21 (читалище); с.Карабунар, ул.”Първа” № 

36 (читалище);   

(2) Стоката трябва да бъде доставена и предадена в срок от .................. от подписване на 

договора, но не по-късно от крайния срок на договора за БФП. 

(3) Изпълнителят уведомява Възложителя за деня на предаването поне 5 дни предварително. 

(4) 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. 

 

ІІ. 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 и приемо 

– предавателен 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 от  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:  
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- 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 на Изпълнителя;  

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  Гаранция: 

(1) Изпълнителят е длъжен да гарантира: 

1. че доставената стока е нова и неизползвана;  

2. че всички доставени артикули нямат дефекти в следствие на дизайна, вложените 

материали или изработката.  

(2) Гаранцията по ал. 1 е в сила за срок от ____ месеца от датата на подписване на 

финален приемо-предавателен протокол по настоящия договор за доставка, неразделна 

част от настоящия договор. 

Чл.15. Рекламации за скрити дефекти и недостатъци се правят не по-късно от ........... дни преди 

изтичането на гаранционния срок на стоката 

Чл.16. 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. 
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Чл.17. При забавяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при предаването на дължимите стоки той 

дължи неустойка в размер на два процента за всеки просрочен ден, но не повече от двадесет 

процента от стойността на дължимите стоки. 

Чл.18. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се забави повече от  10 работни дни с предаването на 

стоките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора. Развалянето има действие от деня, в 

който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил писмено уведомление. 

Чл.19. 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.20. 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.21. 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.22. За неуредени от настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните разпоредби, 

предвидени от Закона. 

 

VІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 23 (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 15 % общо. 

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

цената за всеки ден на забава, но не повече от 20 % общо. 

 

VІІ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 24. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена 

форма за действителност.  

Чл. 25. 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. 26. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 

връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 

тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, 

неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните 

уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за 

решаване пред компетентния съд, като имуществените спорове по договора се отнасят за 

решаване пред родово компетентния съд. 

Чл.27. Общи разпоредби – условията на чл.1, 3, 4, 5, 6, 11.3(б) и 14 от Общите условия – 

приложение към договора за БФП, се отнасят и за страните по настоящия договор: 

(1) Страните по настоящия договор се задължават да го изпълняват с грижата на добър 
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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. 

(2) Главна дирекция „Европейски фонфове за конкурентноспособност“ към МИЕТ като 

Управляващ орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по проекта BG161PO003-2.1.13 

– 0393 – С0001 „Нова технологична модернизация за “Телекабел” АД 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. 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) 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 финансовите интереси на Европейските общности. в 

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

Бенефициента. 

                     
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 от стопански субект, което е имало или би 

имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или 
загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством 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. 
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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 BG161PO003-2.1.13 – 0393 – С0001 „Нова технологична 

модернизация за “Телекабел” АД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекабел“ 

АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и 

ДО. 
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(7) 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 в изпълнение на чл. 14 от Общите условия 

към Договора за безвъзмездна помощ на Възложителя. 

 

Приложения към договора, неразделна част: 

 

1. Техническа оферта на Изпълнителя; 

2. Ценова оферта на Изпълнителя;  

3. Образец на приемо-предавателен протокол по програмата; 

4. Образец на финален примо-предавателен протокол по програмата;  

 

Договорът се състави и подписа в по два еднакви оригинални екземпляра, по един за 

всяка от страните. 

 

 

 

 

За Изпълнителя:    За Възложителя: 

Наименование:  Наименование:  

    

Подпис:  Подпис:  

    

Дата:  Дата:  


