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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
 

Проект 
 

Д О Г О В О Р  

 

 № BG161PO003-2.1.11/ЗТММ-02-111/Su-01 

 

 

 Днес, ……………..г., .............., между:  

 

 1. “Междинна станция” ООД, представлявано от Андрей Василев Арнаудов, в качеството 
му на управител, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф  Игнатиев” №11, ет. 1, 
ЕИК 130484558, наричано за краткост “Бенефициент” или «Възложител» от една страна и от 
друга,  

 

 2. ……………………………., представлявано от………………….., в качеството му на 
управител, седалище и адрес на управление: гр./с.…………….., ул. “………….” № …………., 
регистрирано с решение № ………….. от ………………….г. на………….., парт.№……….., 
том………, стр. …………и с ЕИК ………….., наричано за краткост “Изпълнител”, 

  

на основание чл. 28 от Постановление № 55 на Министерският съвет от 12 март 2007 г., във 
връзка с чл. 12, ал. 1, от Постановление № 55 и на Решение №……………… на Бенефициента за 
класиране на кандидатите и определяне на изпълнител и във връзка с чл.258 - 269 от Закона за 
задълженията и договорите,    

 

се сключи настоящият договор и страните се споразумяха следното:  

 

Член 1. Предмет на договора 

 

(1) Бенефициента възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане:  
Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на оборудване по проект 

„Повишаване на конкурентоспособността на Междинна станция ООД на медийния пазар 
чрез технологично обновяване и модернизация на предприятието”, съгласно техническите 
спецификации на Възложителя, с офертата на Изпълнителя, техническото описание на изделията 
и тези договорни условия. 

Заедно с оборудването, посочено в предходното изречение, Изпълнителят доставя 
техните драйвери, както и техническата и експлоатационна документация, съпътстваща монтажа 
и функционирането на техническите средства. 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 
 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-
2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи „Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган 

 2/13 

(2) С този договор Възложителят се задължава срещу доставката на техническите 
средства по ал. 1 да заплати на Изпълнителя договорната цена, според условията, сроковете и  по 
начина, уговорени с договора. 

(3) Обхватът на предмета на договора са следните доставки:  
 
№ Артикул  Мерна 

единица 
К-во 

1 Репортажна видеокамера бр. 2  
2 Карта за разширяване на 

възможностите за формат на запис 
бр. 2  

3 32 гигабайта карта с памет бр. 4  

4 64 гигабайта карта с памет бр. 2  

5 Четец за карти бр. 2  

6 Нормален обектив за видео камера бр. 2  

7 Комплект батерии за видеокамера 
и зарядно устройство към тях 

бр. 2  

8 Светодиодно репортажно 
осветление 

бр. 2  

9 Адаптор за закрепване на 
видеокамера към статив 

бр. 2  

10 Статив с флуидна глава и 
телескопичен трипод 

бр. 2  

11 Комплект защитни калъфи за 
камера 

бр. 2  

12 Аудиокомплект микрофони за 
репортажна видеокамера 

бр. 2  

13 Широкоекранен монитор с 
диагонал на екрана 9 инча 

бр. 1  

14 Комплект преносимо осветление бр. 2  

15 Монтажен компютър бр. 2  

16 24 инчов монитор бр. 4  

17 Широкоекранен монитор с висока 
резолюция 

бр. 1  

18 Аудио монитор бр. 2  

19 Професионален фотоапарат бр. 1  

20 Професионален протоколен 
електронен суфльор 

бр. 2  

21 Интерком бр. 1  

22 Комплект радиостанции бр. 20  

23 Комплект обективи с променливо 
фокусно разтояние, блок за 
управление на обективи с 
променливо фокусно разтояние, 
мотор за управление на обективи с 
променливо фокусно разтояние и 
кабел за мотора за управление 

бр. 1  
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24 
 

Комплект устройство за 
дистанционно управление на 
фокуса, относителния отвор на 
обектива, контролер за 
дистанционното управление на 
фокуса, мотор за обектива 
дистанционното управление на 
фокуса 

бр. 1  

25 Сървър за управление на дискови 
масиви и на монтаж на 
информация чрез  XSAN & SAN  
технология 

бр. 1  

26 Професионален дисплей за цветна 
корекция, монтаж и композитинг 
на видео продукция 

бр. 2  

27 Комплект Дисков Масив за работа 
и съхранение на аудио и видео 
файлове и оптичен кабел 

бр. 1  

28 UPS устройство за непрекъсваемо 
захранване 

бр. 1 

29 Автономен компютърен шкаф с 
прозрачна врата за дисков масив 

бр. 1  

30 Преносими постпродукционни 
работни станции с 13-инчов 
дисплей 

бр. 2  

31 
 

Преносими постпродукционни 
работни станции с 15-инчов 
дисплей 

бр. 3 

32 Дигитален фотоапарат - с 
комплект обективи 

бр. 1  

33 Многоканална звукозаписна 
система 

бр. 1  

34 Софтуер за монтаж бр. 2  

35 Софтуер за обработка на видео, 
изображения и др. 

бр. 1  

36 Софтуер за добавяне на ефекти бр. 1  

37 Софтуер за конвертиране на 
файлове 

бр. 1  

38 Софтуер за аудио-визуален 
монтаж и графична обработка на 
2D & 3D ефекти 

бр. 1  

39 Софтуер за 3D моделиране, 
анимация рендъринг и 
композиране 

бр. 1  

40 Софтуер за 3D многоканален и 
многоизгледен композитинг 

бр. 1  

41 Плъгин за рендване софтуер са 
рендиране с възможности за CPU и 
GPU рендеринг 

бр. 1  

 
 
 
(4) Цялостна организация на обучителни мероприятия, както и всички допълнителни 

дейности свързани с това са за сметка на Изпълнителя. 
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(5) Изпълнителят е длъжен да проведе пилотен тест на доставеното оборудване в 
присъствие на Възложителя, с цел установяване функционалността и изправността на същото. 

 

Член 2. Цени и обща стойност 

 

(1) Общата стойност на доставеното техническо оборудване, посочени в чл. 1, ал. 1 на 
договора, е .............................. (словом: .........................................................................) лева без ДДС. 
Към така посочената сума се начислява 20 % ДДС.  

(2) Посочената в ал. 1 цена е образувана франко адрес гр. София , ул. Киевска № 31 и 
включва всичко съгласно техническите спецификации на Възложителя. 

 

Член 3. Условия на плащане 

 
(1) Плащането на доставяното оборудване, предмет на настоящия договор,  ще  се 

извършва в левове, както следва 
 

- 20 % от стойността на доставката авансово при направена заявка от страна на 
Възложителя и предоставяне на фактура от страна на Изпълнителя и 80% след доставка 
на оборудването и предоставяне на фактура, подписване на финален приемо-
предавателен протокол за изпълнение на всички задължения съгласно изискванията на 
Възложителя. 
 
Плащанията ще се извършват с платежно нареждане по следната сметка на Изпълнителя: 
 

IBAN сметка…………………………………    
BIC код на банката ……………………….. 
Банка: ………………………………………… 
Град/клон/офис: …………………………… 

 

(2) Изпълнителя е длъжен да уведоми Възложителя при промяна на банковата си сметка, 
адресна или друга регистрация, в срок от 5 /пет/ дни от промяната. 

 

Член 4. Срок и място на доставка 

           
(1) Оборудването, посочено в чл. 1, на договора, ще се достави в срок до ........ дни, 

считано от датата на сключването на договора, но не по-късно от изтичането на срока на 
договора за безвъзмездна помощ, след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ден за 
доставка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави оборудването - предмет на договора, в рамките 
на установеното работно време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  - в интервала от 09:30 часа до 17:00 часа, от 
понеделник до петък, без официалните празници. За доставката се съставя двустранен протокол 
за наличността и пълната окомплектованост на оборудването. 
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         (2) При изпълнението на поръчката е задължително доставяното оборудване да е без 
нарушение в целостта на опаковката.  Изпълнителят е длъжен да поеме задължение пред 
Възложителя, да осигури свой специалист за предаването и отварянето на оборудването. В 
случай че специалистът на Изпълнителя не се яви при повикване от Възложителя, последният 
има право сам да отвори запечатаната система и да извърши необходимите му действия по 
проверка на конфигурацията, без това да нарушава условията на гаранцията за изпълнение и 
гаранционния срок по този договор.  

  

Член 5. Стандарти 

 
(1) Оборудването, което ще се достави по настоящия договор, трябва да  отговаря на 

изискванията за безопасност и на стандартите, посочени от Възложителя в техническите 
спецификации на документацията за участие в процедурата на договаряне.  

(2) В случай, че не са посочени приложими стандарти, страните по този договор ще 
прилагат стандартите, приети в страната на произход на техническите средства или съответните 
международно признати стандарти. Такива международно признати стандарти са последните, 
издадени от съответната компетентна институция. 

(3) Изпълнителят се задължава при изпълнение задълженията си по този договор да 
спазва изискванията на действащите в страната нормативни актове за техническа безопасност, за 
безопасност и хигиена на труда, за пожарна безопасност, както и съответните нормативни 
актове, норми и стандарти, отнасящи се до предмета на настоящия договор. 

(4) Изпълнителят поема задължение да не използва по никакъв начин, включително за 
свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за 
Бенефициента, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод 
изпълнението на този договор. 

(5) Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите 
свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или 
допълнение към същия. 

 

Член 6. Гаранции 

 

(1) Изпълнителят гарантира на Възложителя, че доставеното съгласно техническите 
изисквания на Възложителя оборудване, посочено в чл. 1, на договора, съответстват точно по 
вид, стандарт и качество на техническите изисквания, посочени в документацията за участие в 
процедурата, и на договорните условия.  

(2) Изпълнителят гарантира също, че доставеното по този договор оборудване е ново, 
неупотребявано, изработено и комплектовано качествено и от качествени материали, в 
необходимата комплексност.  

(3) Гаранционният срок на оборудването, посочено в чл. 1, на договора, е както следва: 
............................................................................................................................. (словом: 
......................................................................), считано от датата на подписване на двустранния 
финален приемо-предавателен протокол. 
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(4) Възложителят или упълномощен от него представител има право при приемането  на 
техническите средства да извърши оглед на доставените артикули и да уведоми Изпълнителя за 
всички открити (явни) недостатъци, които намаляват съществено цената или годността за 
обикновена употреба на посочените в чл. 1,  на договора технически средства. Уведомлението се 
извършва в писмена форма в срок до 14 дни след установяването на недостатъците.  

(5) В случай, че Възложителят или упълномощен от него представител открие 
недостатъци, които не са могли да бъдат открити при първоначалния оглед на артикули по реда 
на предходната алинея (скрити недостатъци), Възложителят е длъжен незабавно да уведоми 
Изпълнителя за откритите недостатъци. В този случай  Възложителят има право: или да върне 
артикулите с недостатъци и да иска обратно цената им, заедно с разноските за продажбата, или 
да задържи артикулите и да иска отстраняване на недостатъците им  за сметка на Изпълнителя, 
или да задържи артикулите и  да иска намаляване на цената им, или да пристъпи към задържане 
на цялата или част от гаранцията до разрешаването на евентуално възникналия проблем. 

(6) В рамките на договорения гаранционен срок изпълнителят се задължава в срок от 1 
ден след получаването от Възложителя или упълномощен от него представител на уведомление 
за несъответствие на техническите средства с условията на договора, без допълнително 
заплащане от Възложителя, да отстрани несъответствието. Всички разходи във връзка с горното, 
включително митните сборове и ДДС, са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да 
извършва със свои средства (включително транспорт) гаранционен ремонт на доставените стоки 
в срок от ..................... часа, на място, при Възложителя, а само когато това е невъзможно – в 
свой специализиран сервиз. В случай, че ремонтът е по-дълъг от ............................ часа, 
Изпълнителят предоставя безплатно за ползване на Възложителя работещи оборотни изделия от 
същия или по-висок клас като ремонтираните.   

(7) Ако Изпълнителят, след като бъде уведомен, не отстрани недостатъците по реда на 
предходната алинея в срок от 3 (три) работни дни, Възложителят може да предприеме такива 
действия, каквито са необходими, за сметка и риск на Изпълнителя. 

 

Член 7. Гаранция за изпълнение 

 
(1) Гаранцията за изпълнение на договора (гаранцията за добро изпълнение)  е в размер на 

3 % (три процента) от стойността на договора. Гаранцията за добро изпълнение служи за 
обезпечение на точното изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 15 дни след датата на 
подписване на финалния приемо-предавателния протокол за цялостната доставка на изделията, в 
случай че не е налице някоя от хипотезите за задържането й съгласно този договор. Гаранцията 
се освобождава при липса на съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, а ако 
има - след тяхното приключване, но само при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и Подизпъл-
нителите нямат неизпълнени изискуеми задължения към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) В случай, че Изпълнителят не изпълни задълженията си по договора, Възложителят 
има право по своя преценка и при условията на гаранцията  да се удовлетвори с част от сумата 
или цялата сума, представляваща гаранция за изпълнение на договора, без това да го лишава от 
правото на обезщетение за претърпени щети и пропуснати ползи. 

 

Член 8. Опаковка и  маркировка 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 
за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 
 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-
2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи „Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган 

 7/13 

 

(1) Изпълнителят е длъжен да осигури такава опаковка на техническите средства, която 
да ги предпази от повреждане и/или унищожаване  по време на транспортирането им до мястото  
на изпълнението, посочено в договора. 

(2) Опаковката следва да е пригодна за транспортираните артикули. 

(3) Стойността на опаковката, маркировката и документацията отвън и отвътре на 
опаковките е включена в договорната цена и стриктно съответства на всички международно 
приети стандарти и изисквания за такива технически средства. Маркировката на доставяните 
изделия следва да съдържа серийния им номер и/или номера на гаранционната им карта и номер 
на договора, наименование на съответната подпозиция. 

(4) Изпълнителят носи отговорност за всички щети, произтичащи от некачествена 
опаковка или неправилно опаковане на техническите средства, предмет на доставката. 

(5) Върху опаковката трябва да има нанесени с устойчива на климатичните условия боя 
надписи на български както следва: 

“Договор № ........................    
Подпозиция: ..................... 
Получател: ................................ 
Доставчик: ....................................... 
 
(6) Всяка отделна опаковка трябва да съдържа копие от гаранционната карта и копие от 

опаковъчния лист, в който се посочва съдържанието на всяка опаковка. Друго копие от този лист 
трябва да се постави във водонепромокаем плик, който се залепва към външната страна на 
опаковката. 

 

Член 9. Инспекции и изпитания 

 

(1) Възложителят или негов представител има правото да инспектира техническите 
средства, предмет на настоящия договор, при получаването им, за да потвърди тяхното 
съответствие с договора, за което се съставят съответните протоколи за приемане. 

(2) Ако някои от инспектираните технически средства не съответстват на договора, 
Възложителят може да откаже приемането им частично или изцяло, а Изпълнителят заменя 
отказаните технически средства или извършва необходимите промени, за да съответстват на 
Техническите изисквания. Възложителят не дължи на Изпълнителя плащане за заменените или 
променени технически средства. 

(3) Текстовете по предходните две алинеи не освобождават по какъвто и да било начин 
Изпълнителя от гаранционни или други задължения по Договора. 

 

Член 10. Изменения в договора 
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Изменения или допълнения на условията на този договор се допускат само в случаите, 
регламентирани от съответните нормативни актове. 

 

Член 11. Възлагане 

 

(1) Изпълнителят не може да възлага нито изцяло, нито частично задълженията си по този 
договор на трето лице без предварителното писмено съгласие на Възложителя. Подобно 
съгласие не освобождава Изпълнителя от отговорности, гаранции или други задължения по 
договора. 

(2) Изпълнителят е длъжен да изпълнява мерките за информация и публичност на съ-
финансирането, предоставяно от Европейския съюз по ОП «Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013». 

 

 Член 12. Лицензни  и  Патентни права 

 

(1) Изпълнителят гарантира безвъзмездното и безпроблемно ползване от страна на 
Възложителя на вградените в техническите средства части за целия период на експлоатацията 
им, като се задължава да не предявява претенции към Възложителя за лицензионни права върху 
тях. Изпълнителят гарантира, че предоставя на Възложителят лицензирани продукти и че 
последния има правото да ги ползва за максималния предвиден в закона срок на територията на 
цял свят. 

(2) Изпълнителят обезщетява в пълен размер Възложителя по искове на трети страни за 
нарушаване на патентни или авторски права, права върху търговски марки или промишлени 
образци, произтичащи от използването на съоръженията, софтуера или части от тях в страната 
на Възложителя, като Възложителят своевременно известява Изпълнителя за това. 

(4) Изпълнителят има неизключителните права по ал. 2 на територията на Република 
България и в чужбина. 

 

Член 13. Прехвърляне на собствеността 

 

Техническите средства - предмет на договора, стават собственост на Възложителя след 
заплащането им. 

 

Член 14. Неустойки 

 

(1) В случай на забава на доставката по вина на Изпълнителя, същият дължи на 
Възложителя неустойки в следните размери: 

- 0.2 % от стойността на недоставеното оборудване за всеки просрочен ден за първите 4 
/четири/ седмици закъснение; 
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- 0.4 % от стойността на недоставеното оборудване за всеки следващ просрочен ден. 

(2) В случай на забавено изпълнение на доставката с повече от 30 дни /словом: тридесет/ 
календарни дни, Възложителят има право да прекрати този договор незабавно с писмено 
уведомление без да дава срок на предизвестие. В този случай Изпълнителят връща всички 
получени до момента суми ведно със законната лихва на Възложителя. 

(3) В случай на прекратяване на договора по чл. 14, ал. 2, Възложителят има право да 
задържи гаранцията за изпълнение и вече доставеното оборудване, доколкото същото може да 
бъде полезно, като заплати на Изпълнителя съответната цена. 

(4) Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

(5) Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди на 
Възложителя и трети лица от свои виновни действия или бездействия. 

 

Член 15. Прекратяване на договора 

 
Настоящият договор може да се прекрати в следните случаи: 
(1) С изпълнение на предмета му и всички предвидени задължения на страните; 
(2) По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 

едномесечно писмено предизвестие на изправната страна до неизправната; 
(4) При други случаи, описани в този договор. 
(5) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на поръчката, предмет 

на договора, извън правомощията на Бенефициента, които промени той не е могъл да предвиди и 
предотврати, договора се прекратява с писмено уведомление от Бенефициента, в десетдневен 
срок от настъпване на обстоятелствата. 
 

 
Член 16. Непреодолима сила 
 
(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на 

свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като 
непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е 
трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена 
грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде 
преодоляно. 

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно 
– за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. Тя е длъжна да представи във 
възможно най-кратък срок и сертификат за форсмажор/ непреодолима сила, издаден от 
Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието й с други релевантни 
документи и доказателства. 
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(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 
4. 

 
Член 17.Общи Условия 

 

(1) Изпълнителят е длъжен да изпълни предмета на настоящия договор съобразно 
заданието по настоящия договор. 

(2) Изпълнителят трябва да изпълни задълженията си с грижата на добър стопанин, при 
спазване на изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите 
практики в съответната област и с настоящия договор. За тази цел Изпълнителят трябва да 
осигури всички човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на 
договора. 

(3) Изпълнителят изпълнява задълженията си самостоятелно или с един или повече 
подизпълнители, ако такива са изрично посочени в неговата оферта, при спазване условията на 
ПМС №55 от 12.03.2007. Изпълнителят е отговорен пред Възложителя за изпълнението на 
задълженията си и тези на неговите подизпълнители, при наличието на такива, по настоящия 
договор. 

(4) Възложителят и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни 
предприятия (ИАНМСП) не носят отговорност за вреди, нанесени на служителите или 
имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на настоящия договор или като последица 
от него. Възложителят и ИАНМСП не дължат обезщетения или допълнителни плащания извън 
предвидените по договора, свързани с подобни вреди. 

(5) 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 договора или като 
последица от него.  Възложителят и ИАНМСП не носят отговорност, произтичащата от искове 
или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Изпълнителя, неговите 
служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата 
на трето лице. 

(6) Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на 
конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което 
предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

(7) Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение 
на задълженията 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. 52 и чл. 82 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. 

(8) При спазване на разпоредбите на настоящия договор., Изпълнителят се задължава да 
запази поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, 
за срок не по-малко от три години след приключването на оперативна програма «Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013» (ОПРКБИ) в съответствие с чл. 
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89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Европейската комисия има право на достъп до 
всички документи, предоставени на и от Изпълнителя, като спазва същите изисквания за 
поверителност. 

(9) При реализиране на своите задължения по настоящия договор Възложителят и 
Изпълнителят спазват изискванията за защита на  личните данни съобразно разпоредбите на чл. 
37 от Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и приложимото национално 
законодателство. 

(10) Изпълнителят се задължава да спазва приложимите към настоящия договор правила 
за информиране и публичност, предвидени в Регламент на Комисията  № 1828/2006 и 
приложение I към него. 

 (11) Във всички обяви или публикации, свързани с настоящия договор, както и на 
конференции и семинари, страните са длъжни да уточнят, че проектът е получил финансиране от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”.  

(12) Изпълнителят упълномощава Възложителя, ИАНМСП, упълномощените от нея лица, 
националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 
измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото 
наименование и адрес, и всякаква друга информация свързана с настоящия договор и 
изпълнението му. 

(13) Изпълнителят трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, 
отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация и 
счетоводно отчитане. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна система 
на Изпълнителя или допълнение към тази система. Тези системи следва да се прилагат в 
съответствие с националното законодателство. Счетоводните отчети и разходите, свързани с 
договора, трябва да подлежат на ясно идентифициране и проверка.  

(14)  Изпълнителят е длъжен да допуска ИАНМСП, упълномощените от нея лица, 
Управляващия орган на ОПРКБИ, Сертифициращия орган на ОПРКБИ, националните 
одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, 
Европейската сметна палата и външни одитори, извършващи проверки, да проверяват, 
посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на 
договора, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните 
документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други 
документи, свързани с ипълнението на договора. Тези проверки могат да се провеждат в срок до 
три години след приключването на ОПРКБИ в съответствие с изискванията на Регламент 1083/ 
2006 на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или 
съдебни производства. 

а) Освен указаното по-горе, Изпълнителят е длъжен да допусне ИАНМСП, 
упълномощените от нея лица, Управляващия орган на ОПРКБИ, Сертифициращия орган на 
ОПРКБИ, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за 
борба с измамите и външни одитори, извършващи проверки, да извършат проверки и инспекции 
на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската 
общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други 
нарушения и приложимото национално законодателство. 
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б) За тази цел Изпълнителят се задължава да предостави на служителите или 
представителите на ИАНМСП, упълномощените от нея лица, Управляващия орган на ОПРКБИ, 
Сертифициращия орган на ОПРКБИ, националните одитиращи органи, Европейската комисия, 
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, 
извършващи проверки, пълен достъп до цялата си документация свързана с изпълнението на 
настоящия договор от негова страна, без ограничения. 

(15) В случай че Изпълнителят не представи на Възложителя всички необходими 
документи свързани с изпълнението на настоящия договор, (оригинали или приемливи копия, 
ако са приложими), това е основание за прекратяване на договора и искане от страна на 
Възложителя за възстановяване на изплатените му средства. 

(16)  Изпълнителят гарантира, че правата на ИАНМСП, упълномощените от нея лица, 
Управляващия орган на ОПРКБИ, Сертифициращия орган на ОПРКБИ, националните 
одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, 
Европейската сметна палата и външни одитори, извършващи заверки, да извършват одити, 
проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с 
еднакви правила и по отношение на неговите евентуални подизпълнители. 

(17)  Срокът за съхранение на документите по ал.14 е три години след приключването 
на ОПРКБИ в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Възложителят се 
задължава да уведоми Изпълнителя относно изтичането на срока. 

(18) Разпоредбите на чл.1, 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и 14 от Общите условия на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № ЗТММ-02-111/20.10.2011г. важат и за Изпълнителя. 

 
Член 18. Разрешаване на спорове 

 

(1) Възложителят и Изпълнителят уреждат всички разногласия или спорове, възникнали 
между тях при или по повод Договора, чрез преговори за постигане на  споразумение. 

(2) В случай че спорът не бъде разрешен доброволно от и между страните, спорът се 
отнася до компетентния съд. 

 

Член 19. Приложимо право 

 

Приложимо право за този договор ще бъде действащото законодателство в Република 
България. 

 

Член 20. Съобщения 

 

(1) Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са 
направени в писмена форма и са подписани от  упълномощените лица. 

(2) За дата на съобщението се смята: 
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а)   датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

          б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

в)  датата на приемането – при изпращане по факс или телекс. 

 

Адрес за кореспонденция и данни на страните са: 

 

За Бенефициента: 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

За Изпълнителя: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

Член 21. Влизане на Договора в сила 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 
Възложителя и Изпълнителя. Договорът влиза от датата на подписването му. Неразделна част от 
този договор е Офертата, Техническото предложение и Ценовото предложение на Изпълнителя, 
както и общите условия към договора за БФП № ЗТММ-02-111/04.11.2011 г.. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

...............................                                                 .............................. 


