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„КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ“ 

 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

ДОГОВОР 

№………………/………………. 

 

Днес, ...................... 2020 г. в гр. София между:  

Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), с адрес: гр. 

София п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 5, ЕИК: 130273618, представлявана 

от инж Емилияна Димитрова-Председател на НАПОО и Красимира Урумова-Главен  

счетоводител, в качеството й на упълномощено лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, 

наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна, 

и  

…………………………ЕИК/БУЛСТАТ ……………………, с адрес ………………………, 

представлявано от …………………., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

във връзка с проведената процедура за възлагане на поръчка и във връзка с утвърден 

протокол от ................................2020 г. на НАПОО за определяне на изпълнител, се сключи 

настоящият договор. 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

периодични доставки на канцеларски материали и консумативи по заявка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени по вид, единица мярка и прогнозно количество съгласно 

задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва посочените в горната алинея доставки 

по единични цени, посочени в ценовото му предложение, неразделна част от неговата 

Оферта. 

(3) Опция  

Възложителят няма задължение да възложи доставка на цялото количество и/или 

видове артикули от описаните в Техническото задание за обособената позиция и може да 

възложи доставка на по–малки количества, на части със Заявка от Възложителя. 

Възложителят може да заяви доставка и на други видове канцеларски материали и 

консумативи (съобразно предмета на обособената позиция) извън посочените в 

Техническото задание за обособената позиция в зависимост от възникналата необходимост, 

в рамките на общата цена за изпълнение на договора за обособената позиция, по цени по 

каталог, представен от съответния участник, съобразно предложен процент намаление от 

тези цени.  
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(4) Артикулите трябва да отговарят на всички изисквания, описани в заданието на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съответстват на Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

които са неразделна част от този договор. 

(5) При изпълнението на договора следва да се спазват изискванията на действащото 

европейско и национално законодателство и актовете в областта на Структурните фондове 

на ЕС и съгласно правилата и условията по проекта „Качество и ефективност“, договор 

BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. на Оперативна програма „Човешки 

ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

(6) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е 

запознат с действащите правила на финансиращата институция.  

 

 

II. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. (1) Общата цена на договора е в размер на 7016,67 (седем хиляди и 

шестнадесет) лева без включен ДДС и 8420,00 (осем хиляди четиристотин и двадесет) лв. с 

включен ДДС. 

(2)  Цената на договора включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение 

на предмета на настоящия договор.  

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставките по чл. 1 в срок до 15 (петнадесет) 

работни дни след представяне от Изпълнителя на оригинал на фактура, и подписан от двете 

страни приемо-предавателен протокол за направената доставка. 

(4) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български левове, с платежно 

нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

Банка: ...............................  

IBAN: ................................. 

BIC: ................................... 
 

ІІІ. СРОК  И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 3. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е 

със срок на изпълнение до 31.12.2021 г.  

 (2) Доставките ще се изпълняват на територията на Република България. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА 

 

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни точно, пълно, качествено и в срок заявеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

съответствие със заложените изисквания в заданието. 

2. Да осигури за своя сметка транспорт на заявените артикули до мястото на 

изпълнение. 

3.  Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по поща, факс или ел. поща, в 

случаите, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на някоя от 

доставките. 
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4.  Да замени всяка доставка, в която има недостатъци, установени по реда на този 

договор, с артикули без недостатъци, при договорените условия и  срокове, като 

писмено уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по поща, факс или ел. поща за новата 

доставка в срок до 24 часа преди извършването й. 

5. Да не разпространява сведения и информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали му 

известни при или по повод изпълнението на този договор. 

6. Да изпълнява всичките си задължения по този договор с дължимата грижа. 

 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 1. При пълно, точно, качествено и срочно изпълнение, да получи цената в размера и 

в сроковете, уговорени в настоящия договор. 

 2. Да получава съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията си 

по този договор. 

 

Чл. 5. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. При срочно, качествено, пълно и точно изпълнение да плати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена, в размерите и в сроковете, уговорени в настоящия 

договор. 

2. При необходимост да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 

изпълнението на договора. 

3. При срочно, качествено, пълно и точно изпълнение на възложеното с настоящия 

договор, да приеме изпълнението. 

 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи срочно, качествено, пълно и точно изпълнение на възложеното с 

настоящия договор. 

2. Да откаже приемане на изпълнението, ако доставените артикули не отговарят на 

заданието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО   

 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените канцеларски 

материали и консумативи срещу двустранно подписване на приемо-предавателен протокол. 

 

VII. ПУБЛИЧНОСТ 

 

Чл. 7. За всички дейности, когато е приложимо, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 

осигурява публичност и информираност по финансирането на този договор. 

 

 

VIII. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

Чл. 8. 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.  
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ІX. СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ 

 

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и 

счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора. Счетоводните отчети и 

разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията 

на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да гарантира, че данните, посочени в исканията за 

плащане, отговарят на тази счетоводна документация, която ще бъде налична до изтичането 

на сроковете за съхранение на документацията по проекта.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

изпълни задължение по този член и/или откаже да възстанови получени суми, заедно със 

съответната лихва, чието връщане е поискано от съответния орган от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

като последица от неизпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Развалянето на договора не 

освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да възстанови получените суми, заедно 

със съответната лихва, следствие от допуснатото нарушение.  

 

Х. НЕРЕДНОСТИ 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска нередности при 

изпълнението на договора.  

(2) „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз, 

произтичащо от действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което има или би имало 

като последица нанасяне на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете 

неоправдан разход в общия бюджет.  

(3) В случай на нередност, допусната или извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи 

възстановяването на точния размер на причинената вреда.  

 

ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора 

или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, 

освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се 

осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 

предоставя на трети лица. 

 

ХII. НЕУСТОЙКИ 
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Чл. 12. (1) В случай на забавяне при изпълнението на конкретна доставка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % за всеки 

просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет) процента от крайната стойност на заявените 

материали. 

 (2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 

реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

 

 

ХIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 13. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 

страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 

информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.  

Чл. 14. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.  

Чл. 15. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.  

Чл. 16. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 

договора.  

 

 

ХIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид; 

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15–

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

3. при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. при предсрочно прекратяване на договора за БФП с Управляващия орган или липса 

на финансиране по Оперативната програма. 

5. с окончателното му изпълнение. 

 

ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 18. Изменение на настоящия договор не се допуска. 

Чл. 19. (1) Всички съобщения, уведомления, предизвестия, нареждания и др., 

свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по факс или по електронна поща или по 

пощата с обратна разписка или  предадени чрез куриер или получени на ръка срещу подпис 

на приемащата страна. 
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(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 

другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на 

стария адрес. 

Чл. 20. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 

страните, а при непостигане на съгласие, ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 

Република България. 

Чл. 21. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническо и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра – 1 

(един) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и се подписа, както следва: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ      ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

ИНЖ. ЕМИЛИЯНА ДИМИТРОВА 

 

Председател/подпис, име и длъжност, печат/  /подпис, име и длъжност, печат/ 

 

Красимира Брозиг 

/…………………………../ 

Главен секретар и ръководител на проекта 

 

Красимира Урумова 

/…………………………../ 

Главен счетоводител 

 

Таня Переновска 

/…………………………../ 

Финансов контрол 
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