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Днес, ……………...2018 г. между: 
 
1. „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 131001375, адрес: Област София (столица), община Столична, 
гр. София 1715, район р-н Витоша, ж.к „Малинова долина”, Рачо Петков – Казанджията № 4-6,  
представлявано от Райна Иванова Миткова-Тодорова, наричано по-долу за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“  
и  
2. „...................................................” ................, ЕИК .............................., адрес: 
………………………………………………………………….......................................................,  
представлявано от ......................................................................................, наричано по-долу за краткост 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, 
се сключи настоящият договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане 
доставка,  инсталиране, първоначално изпитване и въвеждане в експлоатация на софтуерен продукт 
„Софтуер за внедряване и интегриране на Матрикс 3.0 с други информационни системи” – 
компютърна програма по смисъла на чл.3, ал.1 т.1, предл. последно от ЗАПСП за внедряване и 
интегриране на софтуерен продукт - компютърна програма Матрикс 3.0 по смисъла на същата 
разпоредба от ЗАПСП. Доставеният софтуер позволява и гарантира покриването на всички 
стандарти за защита на личните данни, поверителност и обработка на информация с 
класифициран и конфиденциален характер, както и предлага интегриранe (интерфейси за обмяна 
на данни и механизми за автоматичната им обмяна между) на Матрикс 3.0 и системите на 
Централен Кредитен регистър, Счетоводна система ATLAS, Система за документо-оборот – 
BDIAS, Cognos Business Inteligence System, Система за VoIP телефония, Телефонен Dialer, Система 
за IVR (Interactive Voice Response), Доставчици на SMS услуги, Унифициран интерфейс за външни 
агенции, Операторът за плащания EasyPay, с характеристики съгласно представената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Оферта изх. № ……………. /Офертата/, която е Приложение 1 към договора. 

(2) След изпълнението предмета на договора по чл.1, ал.1 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
заплащане на договорената цена в пълен размер, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предаде програмен 
код на софтуерния продукт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля по смисъла на чл.36, ал.2 от ЗАПСП изключително право 
върху доставения софтуерен продукт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на приемане на 
софтуерния продукт, на база разписани протоколи без забележки и заплащане на договорената 
цена в пълен размер. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да променя, видоизменя и надгражда и 
усъвършенства, включително и да измени основно софтуерния продукт предмет на този договор, 
така че за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да има авторско право върху изменения софтуерен продукт по 
смисъла на ЗАПСП.  
За избягване на всякакви съмнения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира и декларира, че е автор на частта 
от софтуерния продукт разработена и доставена от него по силата на този договор и че авторството 
му, при прехвърлянето и предоставянето на изключителни права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, трети лица 
няма да му се противопоставят.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е автор на софтуерния продукт, дори и 
последния да е част от друг такъв софтуерен продукт и като такъв гарантира, че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да го използва по силата на този договор и като част от другия 
софтуерен продукт.  
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II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати стойността на софтуерния продукт - 
компютърната програма в общ размер на ...................... лева (...........................................................), без 
ДДС или...................... лева (...........................................................), с включен ДДС, съгласно ценовите 
параметри, посочени и приети от страните в представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценова оферта, 
неразделна част от настоящия договор. 

(2) Цената по предходната алинея е определена при условия на доставка на вещите франко 
адрес: България, гр. Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 87, Бизнес център Рамини, ет. 3, 
офиси 2-4. 

(2) Размерът на дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цена по ал. 1 не подлежи на предоговаряне, 
освен в случай на промяна на обхвата, ресурсите и/или сроковете за изпълнение предмета на 
договора. 
Чл. 3. Цената ще бъде заплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път по 
посочена от него банкова сметка:  

BIC: .............................................. 
IBAN: ........................................... 
Титуляр: ..............................................................................................................,  

по следния начин: 
3.1. Плащане в размер на ...............  лв  (....................................)  с  ДДС, представляващо 100% от 

от общата цена по чл. 2, в  срок  до  180  (сто  и осемдесет) календарни дни, при изпълнение на 
условията по чл.9 и при двустранно подписан от представители на двете страни окончателен 
констативен протокол без забележки  за  напълно  завършена  доставка  и  въвеждане  в  
експлоатация на доставения софтуер  както  и предадени следните описани по-долу документи:  

- Наръчник за потребителя; 
- Инструкция за инсталиране и конфигуриране;  
- Програмен код. 
3.2. Документите, описани в предходната точка, се представят и в превод на български език. 

Чл. 4. (1) Всички плащания се извършват в български лева. 
(2) За извършване на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя 

фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация: 
Получател: ЕОС Матрикс ЕООД 
Адрес: гр. гр. София 1715, р-н Витоша, ж.к. Малинова долина, Рачо Петков-Казанджията No 
4-6 
ЕИК 131001375 
ИН по ЗДДС: BG 131001375 
МОЛ/Представляващ: Райна Иванова Миткова-Тодорова  
Получил фактурата: Димитър Цонков Цолов - Ръководител на проекта 
Номер на документа, дата, място 
В описателната част следва да впише следният текст: ”Разходът е по ДБФП № 
BG16RFOP002-1.001-0369-C01 по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за внедряване 
на иновации в предприятията“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща сумата по договора  при непълно и/или некачествено 
извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки, инсталиране и въвеждане в експлоатация и тестване на 
софтуера, както и преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен 
протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл. 6. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и е за срок до датата на 
подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 3. 
 

IV. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА. ОПАКОВКА. МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ. 

Чл. 7. Вещта по договора, представляващa софтуерен продукт - компютърна програма следва да 
бъде доставена и предадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на твърд носител – СД, флаш карта/памет, в 
подходяща опаковка, която да го предпазва от повреди по време на транспортирането му, както и да 
обезпечава безаварийното му натоварване и разтоварване и да осигурява нужната защита на 
авторството на продукта, така че, да не се допусне до нерегламентирано разпространение на 
компютърната програма 
Чл. 8. Извършеното пускане и въвеждане в експлоатация се удостоверява с подписване на приемо-
предавателен протокол от упълномощени представители на двете страни. 
 

V. РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 
Чл. 9. (1) Рискът от повреждането, загуба, кражба или погиването на компютърната програма 
преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след извършване на доставката за тестване на компютърната 
програма. Предното обстоятелство се удостоверява с подписването на приемо-предавателен 
протокол от страните или техни упълномощени представители. Констатациите в приемо-
предавателния протокол обвързват страните относно количеството, качеството на получените 
стоки и вида им, както и обстоятелства свързани с въвеждането в експлоатация и нормалното 
функциониране на компютърната програма.  
 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов упълномощен представител е длъжен да прегледа 
компютърната програма при получаването й и да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
забелязаните недостатъци при доставката, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол. 
Ако той не направи това, се счита, че е одобрил доставката на компютърната програма, съгласно 
чл.1, ал.1 . За установените недостатъци се съставя протокол, който се подписва от страните. 
Срокът, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да прегледа доставения софтуер по този текст, е 30 
(тридесет) дневен, считано от датата на доставката на компютърната програма за тестване. 

 (3) Гаранционният срок на компютърната програма е ___ (____) месец(а), валиден при 
успешно въвеждане в експлоатация, приемане без забележки, заплащане на договорената цена в 
пълен размер и ползване на компютърната програма в съответствие с общите гаранционни 
условия, посочени в Офертата и в настоящия договор, и спазване на инструкциите за експлоатация. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов упълномощен представител е длъжен да прегледа и установи 
нормалното функциониране на въведения в експлоатация софтуер, така че той да функционира 
нормално и в пълно съответствие с параметрите посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които следва да са 
такива, че да позволят доставения и въведен в експлоатация софтуер да служи за нормалното си 
предназначение, съгласно предмета на договора. За прегледа на въведения в експлоатация софтуер 
и нормалното му работно функциониране страните подписват двустранен приемо-предавателен 
протокол, който е последващ от този по чл.9 (2). Срокът, който е необходим на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
да приеме, че доставеният софтуер работи нормално и е според предназначението си е 30 
(тридесет) дневен, считано от датата на въвеждане на софтуера в експлоатация. 
  (4) Всички разходи по доставка и ремонт в гаранционния срок, вкл. транспортни и 
акомодационни, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури надеждно и регулярно гаранционно обслужване 
при условията на Офертата както следва: 

5.1. Време за реакция при възникване на технически проблем от … минути; 
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5.2. Време за отстраняване на повреда   …  часа. 
(6) Гаранциите, предоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този Раздел V. РЕКЛАМАЦИИ. 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК и Офертата, са единствените и ексклузивни гаранции, предоставени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с доставката на софтуерния продукт. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи 
отговорност по силата на тези предоставени гаранции за дефекти/недостатъци или неизправности,  

(a) които произтичат от неправилна работа, неправилно ползване, включително употреба на 
софтуерния продукт по начин различен от описаното в настоящия договор, приложенията към 
него и относимата документация (вкл. Наръчник за потребителя; Инструкция за инсталиране и 
конфигуриране), дефекти/недостатъци или неизправности дължащи се на неправилно следване на 
стъпките по процеса от потребителя/лите, дефекти/недостатъци или неизправности дължащи се 
на непълни/неточни данни в софтуерния продукт, дефекти/недостатъци или неизправности 
дължащи се на пропуски в знанията на съответните потребители, дефекти/недостатъци или 
неизправности дължащи се на липсваща функция, която е извън обхвата на този договор, 
небрежност, неправилно инсталиране и/или конфигуриране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и/или трети страни, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря, неправилно изпитване или 
неправилна поддръжка (неправилно отстраняване на дефекти/недостатъци или неизправности от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или трети страни, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря), възникнали след 
преминаване на риска съгласно чл.9 ал. 1. към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  

(b) които са причинени от продукти или оборудване, които (i) не са доставени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или (ii) по някакъв друг начин не отговарят на приложимите технически 
изисквания, спецификации и указания за поддръжка и грижа, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  

(c) дефекти/недостатъци или неизправности дължащи се на заразяване с компютърни 
вируси не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  

(d) случайно събитие или непреодолима сила,  
(е) при извършване на действия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трети страни (за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря), с които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ доразработва, променя 
(модифицира) компютърната програма и/или базата данни и в резултат на тази промяна се стигне 
до нарушения във функционирането на софтуерния продукт, предмет на доставка по този договор,  

f) използване на софтуерния продукт в комбинация с други продукти, за които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря и използването на които, не е съгласувано между страните преди 
или по време на изпълнението на настоящия договор,  

g) причини извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  
h) дефекти/недостатъци или неизправности за разрешаването, на които следва да бъдат 

изпълнени условия от трети страни и/или от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
9.3 Гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предоставена в този Раздел V. РЕКЛАМАЦИИ. 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК, се ограничава до дефекти, възникнали в рамките на гаранционния срок. 
. 

 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
 10.1. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изключителното право върху софтуерния продукт 
съгласно ЗАПСП и на собственост  – обект на договора при условията и в сроковете на настоящия 
договор; 
 10.2. да достави софтуерния продукт във вид, количество, качество и с технически 
характеристики за срока и по начина, определени в настоящия договор и Офертата. 
 10.3. да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ софтуерния продукт на адреса, индивидуализиран в чл. 
2, ал. 2 от настоящия договор; 
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10.4. да предаде софтуерния продукт заедно с необходимите експлоатационни документи 
(Наръчник за потребителя и Инструкция за инсталиране и конфигуриране), които документи да са 
в превод на български език. 
 10.5. да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за извършената продажба; 
 10.6. при констатиране на недостатъци към момента на приемане на софтуерния продукт, 
които са по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният следва да ги отстрани за своя сметка с 
договореното качество; 
 10.7. В срок от ……. да обучи за … дни двама служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване на 
софтуера; 
 10.8. В срок от ………. да проведе заедно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тестове за въвеждане в 
експлоатация. 
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че трети лица нямат право на собственост и авторство и 
противопоставими права върху софтуера, разработен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на този 
договор или други права, които могат да противопоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

12.1. да получи цената по договора, при уговорения по-горе начин на плащане; 
12.2. да запази собствеността си върху софтуера в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати 

цената на софтуерния продукт, съобразно постигнатите договорки в чл. 2 и чл. 3 по-горе. 
Чл. 13. 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. 
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
 14.1. да заплати цената на софтуера при спазване на сроковете в чл. 3 от настоящия договор; 
 14.2. да приеме софтуерния продукт в мястото на доставката, по реда, начина и условията, 
регламентирани по-горе, посредством подписване на приемо-предавателните протоколи; 
 14.3. да осигури достъп на специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение, 
както и пълно съдействие относно осигуряването на работна площадка за инсталиране на 
софтуера. 
 14.4. да осигури екип от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на внедряване на 
софтуерния продукт; 
 14.5. да осигури участието на екипа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за цялото време на изпълнение 
предмета на договора; 
 14.6. да предоставя своевременно съдействие и актуални сведения и данни, необходими на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на неговите задължения; 
 14.7. да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички обстоятелства, включително 
новонастъпили такива, които са му станали известни и които биха могли да имат отношение към 
изпълнението на договора; 
 14.8. ако допълнителни данни, информация, програмни продукти, оборудване и/или 
документация следва да бъдат предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед 
изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема да осигури същите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
разумни срокове. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разбира, че всяко неполучаване или забавяне в осигуряването 
на тези материали и/или информация може да попречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 
планираното разписание (срокове), както и да доведе до увеличаване на разходите. Всяко такова 
забавяне няма да се счита за неспазване на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описани в този 
договор; 
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 14.9. да определи лице/а, овластени да предоставят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация. Ако 
имената на това/тези лице/а не е/са били съобщени писмено, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да се 
доверява и да приема всички инструкции, искания, уведомления или информация, предоставени 
или отправени устно, писмено или в електронна форма от лице, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ знае 
или би могъл разумно да предположи, че е упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да комуникира с 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за тази цел; 
 14.10. да изпълни и осигури за негова сметка изискванията за техническо оборудване и 
допълнителен софтуер, необходими за ползването и внедряването на софтуерния продукт; 
 14.11. да извършва комуникация с трети страни – доставчици на софтуерни продукти; 
 14.12. да спазва описаните в Наръчник за потребителя и Инструкция за инсталиране и 
конфигуриране и технологични изисквания при експлоатацията на софтуерния продукт; 
 14.13. да осигури подходящи условия за провеждането на обучението по настоящия договор 
(зали, техника, материали и др.); 
 14.14. да осигури достатъчно време в съответствие с уговорените срокове, както за работа на 
Ръководителя на проекта, така и на служителите, участващи в екипа, така че да може да се спази 
срокът за изпълнение предмета на договора; 
Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа вещта при получаването й и ако същата има 
недостатъци, да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извърши действия по преглед на софтуерния 
продукт, съобразно предходната алинея, доставката се смята за одобрена без забележки, но при 
условията и в сроковете по чл.9, ал.2. 

(3) При констатирани при огледа недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да иска 
софтуерът да бъде заменен с друг такъв  без недостатъци. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже получаването на софтуерния продукт, ако не 
съответства по вид, технически параметри, количество и качество на договореното. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в сроковете по този договора, при констатиране на 
некачествен софтуер, който не функционира според предназначението му, в срока на и при 
условията на гаранцията да иска отстраняване на недостатъците. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приеме, че доставеният софтуер е качествен, работи и 
функционира съобразно предназначението си, едва след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и 
удостовери, че продуктът е преминал всички тестове, включително и експлоатационни и 
функционални и тестове при свръхнатоварване на софтуера. 
 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ 
Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или 
имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнение на дейностите по договора или като 
последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска плащания за компенсиране на такава щета 
или вреда. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има изключителна отговорност и задължение за избора и употребата на 
софтуерния продукт, така както и на резултатите, произтичащи от използването му. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява, че при извършването на услугите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще се 
доверява на информацията, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да търси потвърждение за 
верността й от независими източници. До максималната допустима съгласно закона степен 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност за всякакви вреди, причинени в резултат на 
предоставяне на невярна, неточна или непълна информация, непредоставяне на съществена за 
извършването на услугите информация или друго нарушение при предоставянето на съществена 
информация. 
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ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
 17.1. с изтичането на срока за изпълнението му. 
 17.2. по взаимно писмено съгласие на страните. 
 17.3. с изпълнението на уговорените задължения. 
 17.4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като 
това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице. 
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомление, когато са 
настъпили съществени промени в процедурата за подбор на проекти  
 BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“  по ОП "Иновации 
и конкурентоспособност” 2014-2020, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да 
предизвика, като уведомлението трябва да бъде изпратено – в срок от 3 (три) работни дни след 
настъпване на обстоятелствата. 
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие, 
което включва в себе си срока по чл. 87 ЗЗД, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следните случаи: 
 19.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възложи изпълнението на договора на подизпълнител/и, които не 
са декларирани като такива при подаване на офертата му. 
 19.2. Налице е виновно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 19.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено 
предизвестие, когато се откаже от последващо изпълнение на възложената работа, предмет на 
настоящия договор. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване, ведно с уговорената по 
този договор неустойка.  
  

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 20. При забавяне на плащанията по чл. 3 от този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
последният дължи обезщетение в размер на 0.1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % 
(десет процента) от размера на дължимото плащане. 
Чл. 21. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не изпълни възложената доставка или част от нея, 
или изискванията за нея съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в 
установения по договора срок, както и всякакво неизпълнение по отношение на задължението по 
договора, да осъществи инсталация, първоначално изпитване и да въведе в експлоатация, в 
сроковете и по начините уговорени в настоящия договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 0.1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от 
стойността на доставката. 
Чл. 22. При забавено изпълнение на задълженията по този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
продължило повече от 60 (шестдесет) дни, и което забавяне не се дължи на обективни, независещи 
от него обстоятелства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с едностранно уведомление, 
отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дава допълнителен срок за изпълнение. 
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава изцяло от отговорност за заплащане на вреди, 
пропуснати ползи, обезщетения и/или неустойки по настоящия договор в случай на забава, 
неточно изпълнение или частично или цялостно неизпълнение на задължения по договора от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети страни, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря. 
Чл. 24. Никоя от Страните няма да носи отговорност пред другата Страна за косвени или 
непредвидими вреди, освен ако всяка една от страните не  е положила дължимата грижа на добрия 
търговец, за да уведоми другата за настъпването им в разумен срок, но не повече от 3 работни дни. 
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Чл. 25. Страните се уговарят изрично, че общата съвкупна отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
загуби, щети, пропуснати ползи, обезщетения или неустойки вследствие неизпълнение на 
задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор не може да надхвърля 15 (петнадесет) 
процента от продажната цена по този договор. 
Чл. 26. Договореното ограничение на отговорността в настоящия договор не се прилага за груба 
небрежност или пряк умисъл, нито по отношение на отговорност, която не може законно да бъде 
изключена или ограничена (според случая). 
 

ХI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 27. Изменение или допълнение на сключения договор се допуска по взаимно писмено 
съгласие. 
 

ХII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 28. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на 
свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от 
това неизпълнение вреди. 
 (2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат 
да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по договора. 
 (3) По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства съгласно чл.306 от ТЗ. 
 (4) 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 тя е могла да бъде 
преодоляна. 
 (5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е 
длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването й, съответно – за 
преустановяване въздействието на непреодолимата сила. Договорът автоматично спира 
изпълнението си до отпадане на непреодолимата сила.  
 (6) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като 
непреодолима сила, страната, която е дала известието по ал. 5, в тридневен срок писмено с известие 
уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. 
 

ХIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 29. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на 
трети лица. 
Чл. 30. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на 
българското гражданско законодателство.  
Чл. 31. Съдържащата се в настоящия договор и приложенията към него информация, а също така 
всички сведения, свързани с изпълнението на договора, са търговска тайна и страните се 
задължават да не ги разпространяват. 
Чл. 32. С подписването на договора страните декларират, че са запознати с разпоредбите на чл. 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 11.3, буква «б» и 14 от Общите условия към Договора за безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP002-1.001-0369-C01 /18.01.2017  по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-
1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“  по ОП "Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и те са приложими за страните по настоящия договор. 
 
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………………. ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………. 
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