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ДОГОВОР № РД.02.11-341 

 

Днес, 26.04.2018 г. в гр. Елена, област Велико Търново, между: 

ОБЩИНА ЕЛЕНА, със седалище и адрес на управление: 5070 гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 24, ДДС ид. № BG000133762 и идентификационен № по БУЛСТАТ 

000133762, представлявана от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена и Димка 

Тодорова Петрова - главен счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

и  

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Габрово, 

бул. „Столетов“ № 127, ет. 1, ап. 1, с ЕИК 201741844, представлявано от Никола Рашков 

Рахнев в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, за краткост наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание утвърден протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, възлагана по реда на Глава двадесет и 

шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и 

обзавеждане по проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за децата с 

увреждания и техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен 

Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-

С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“, 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу заплащане на 

цената за изпълнение на договора, да изпълни качествено и в договорения срок: 

- Доставка и монтаж на всички описани стоки; 

- Товаро-разтоварни работи до обекта; 

- Изпитване / проба на уредите и инструктаж на персонала; 

- Сервиз и гаранционно обслужване,  

от обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по 

проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и 

техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен 
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договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-

161/19.12.2017 г.“. 

(2) Предметът на настоящия договор ще се изпълни в пълно съответствие с Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор. 

 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

Чл. 2. (1) Общата цена на договора е 34 375,86 (цифром) и тридесет и четири хиляди триста 

седемдесет и пет лв. и 86 ст. (словом) лв. без ДДС или 41 251,03 (цифром) и четиридесет и една 

хиляди двеста петдесет и един лв. и 03 ст. (словом) лв. с ДДС. 

Общата цена е формирана при единични цени на оборудването, предмет на доставката, 

съгласно ценовата оферта на изпълнителя - неразделна част от настоящия договор.  

(2) Общата цена е формирана при единични цени на оборудването, предмет на доставка, 

както следва: 

№ 
Наименование на 

оборудване/обзавеждане 
Параметри / характеристики 

Ед. 

мярка 
Кол-во 

Ед. 

цена 
Ст-ст 

I Стая за отдих  
 

   

1 Кушетка тип „Люлка“ 

Люлееща се кушетка с мека 

подложка. Подложката да е с 

дебелина 6 и повече см, 

закрепваща се за кушетката с 

велкро. Свалящ се за пране 

калъф. 

Материал: Кушетка от 

лакирано дърво, подложка от 

пяна, калъф от мека синтетична 

материя. 

Размери: 140х60 см. 

бр. 1 486,00 486,00 

 Пуфове 

Пуф „Барбарон“ - комклект 2 

бр. 

Размер: Ширина: 115 см; 

Височина: 80 см; Тегло: 4,5 кг; 

Състав на кожа - лице: 10% PU, 

90% PVC; Състав на кожа -

бр. 1 141,00 141,00 
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 гръб: 40% Памук, 60% 

Полиестер; Пълнеж: Топчета 

Експандиран Полистирол. 

 Сгъваем кът за сядане 

Съдържание: 

1 бр. сгъваем матрак; 

2 бр. кръгли възглавници. 

Материали: 

- ядро от пяна; 

- тапицерия от изкуствена 

кожа. Размери: 

- разгънат - 150х150х15 см; 

- сгънат - страна 150 см; 

- височина на сядане - 30 см; 

- възглавници - O25 см. 

бр. 1 934,00 934,00 

II Сензорна стая  
 

   

2 Акрилно огледало с гръб 

Акрилно огледало за водна 

кула с гръб от MDF без 

страничен кант. Размери: 

140х100х8 см 

бр. 1 345,00 345,00 

3 
Ъглов подиум за водно 

огледало 

Тапициран ъглов подиум за 

водна кула. Възможност за 

избор на цвят на тапицерията -  

изкуствена кожа. Размери на 

подиума: 120x120xh45 см. 

бр. 1 364,17 364,17 

4 LED панел 

Светещ плосък LED панел за 

сензорна зала. Квадратна 

форма. 16 клетки със 192 

светодиода, многоцветен, 

230V. 

Размери: 50х50х6,3 см. 

бр. 1 402,50 402,50 

5 Водна кула 150 см 

Кулата да е оборудвана с 

цветен диск с двигател, който 

да променя цвета на водата - 

червено, синьо, жълто и зелено, 

с приблизително 10 оборота в 

бр. 2 958,00 1916,00 
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минута. LED-осветление. 

Регулиране на големината на 

въздушните мехурчета (от 

малки до големи). Захранване с 

ниско напрежение от 12 волта 

посредством трансформатор. 

Всички контролни функции да 

са интегрирани в основата на 

кулата. Да е обезопасена за 

работа с деца. 

Размери: 

Обща височина: 150 см, O 15 

см; 

Подиум основа: 20х20х16 см; 

Вместимост: около 20 литра 

дестилирана вода. 

6 
Тематични дискове 

комплект 

Комплект от 5 бр. тематични 

диска за проектор. 

Тематика: Геометрични форми 

и Фигури, Числа, Цветове, 

Животни, Морско дъно. 

бр. 1 496,00 496,00 

7 
Тъмни /сини/ плътни 

завеси 
Височина 2,10 м м 7 14,95 104,65 

8 
Интерактивен 

фиброоптичен килим 

Интерактивен стенен килим с 

фиброоптични нишки, в 

дървена рамка. 

Да има вградени цветни 

ключове във формата на ръце, 

които при натискане да сменят 

цвета на оптичните влакна в 

червено, жълто, зелено или 

синьо. Със светлинен генератор 

и скоби за стенен монтаж. 

Размери: квадрат със страна 

120 см. 

бр. 1 4984,00 4984,00 

9 
Луминисцентен светещ 

Панел 

Интерактивен, луминисцентен 

светещ стенен панел. 
бр. 1 718,75 718,75 
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Съдържание: 1 бр. панел, 1 бр. 

LED фенерче. 

Размери: 60х100 см. 

10 
Проектор, проектиращ 

Галактика 

Проектор, който да проектира 

Галактика. 

Регулируем, с две вградени 

лещи. 

Включен AC адаптор. 

Размери: 22х25хВ27 см. 

бр. 1 661,25 661,25 

11 
Проектор за тематични 

дискове - комплект 

Комплектът да съдържа - 1 бр. 

проектор за тематични дискове, 

1 бр. ротатор за 6 -инчови 

дискове, 3 бр. 6 -инчови 

тематични диска (тема по 

избор), 2 бр. прозрачни празни 

диска, 1 кутия листове фолио 

OHP1, опаковка с 8 бр. 

флумастери, 1 книга с шаблони 

за рисуване върху празните 

дискове. 

бр. 1 1927,00 1927,00 

12 
Огледална сфера - 

комплект 

Комплект, включващ: 

Огледална сфера - 1 бр. 

Огледална сфера с истински 

огледални фасети и 

обезопасителна верига. 

Размери: 

Топка - Ø 30 см, тегло - 2 кг 

Верига - 33 см 

Фасети - 1х1 см 

Двигател за огледална сфера - 1 

бр. 

Скорост на въртене: 1,5 

оборота в минута. 

Товароносимост: мах 4 кг. 

Тегло: мах 0,4 кг. 

бр. 1 268,00 268,00 
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Напрежение: 230 V/50 Hz. 

Височина 8,5 см 

Спот LED прожектор - 1 бр. 

Спот прожектор със сменящи 

се цветове и най-новата LED 

технология. Лесно за 

използване дистанционно 

управление. Готов за 

включване в контакт на ел. 

мрежа. 

Напрежение: 230 V/50 Hz. 

Размери: 13x16x17 см. 

Тегло: 0,5 кг. 

Дължина на кабела: мин. 130 

см. 

13 Спот LED проектор 

Спот проектор със сменящи се 

цветове и LED технология. 

Дистанционно управление. 

Готов за включване в контакт 

на ел. мрежа. 

Напрежение: 230 V/50 Hz. 

Размери: 13x16x17 см. 

Тегло: 0,5 кг. 

Дължина на кабела: мин. 130 

см. 

бр. 1 153,33 153,33 

14 
Дискове за проектор с 

маслен филтър 

Комплект тематични дискове 

за проектор с маслен филтър. 

Включва: 1 цветен диск, 2 

графични диска с 4 цветни 

диапозитива, 4 диапозитива с 

приказни мотиви. 

бр. 1 320,00 320,00 

15 Маслени филтри 1 

4 различни цветни маслени 

филтъра за проектор с маслен 

филтър. Всеки филтър да е с 

два цвята, които се преливат, 

бр. 1 220,42 220,42 
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без да се смесват. 

Цветове: синьо / зелено,  синьо 

/ червено, лилаво / червено и 

червено / жълто. 

Размери: Ø10 см. 

16 Маслени филтри 2 

Комплект от 3 различни цветни 

маслени филтъра за прожектор 

с маслен филтър. Всеки филтър 

е с два цвята, които се 

преливат, без да се смесват. 

Цветове: прозрачно, лилаво / 

зелено, лилаво/синьо. 

Размери: Ø10 см. 

бр. 1 220,42 220,42 

17 Проектор с маслен филтър 

Проектор с жълто-син маслен 

филтър. 

Захранване: 220-250V, 50/60 

Hz. 

Лампа - 20W, 12V. 

Размери: Ø240 мм, ширина 50 

мм. 

бр. 1 321,04 321,04 

18 Интерактивен басейн 

Интерактивен сух басейн с 

четири цветни превключвателя, 

в комплект с превключватели и 

прозрачни топки. Работа на 

240V, трансформирани в 12V. 

Размери: 217х217хВ66 см. 

бр. 1 5270,83 5270,83 

19 Интерактивен тунел 

Модул за игра във формата на 

тунел, със светещо 

фиброоптично покритие, с 

интерактивен ключ за 

контролиране на светлината в 

тунела. 

бр. 1 4408,33 4408,33 

20 Сензорни панели 

Панел 1. Въртящ се стенен 

сензорен панел във формата на 

спирала, комплект от дървена 

основа и пластмасов диск с 

мотив. Включени винтове и 

бр. 2 345,00 690,00 
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дюбели за монтаж. 

Размери: 

Дървена основа - 20х20х2 см 

Пластмасов диск - диам. 40 см 

х 0,5 см. 

Мултиплекс плоча - 29,5х29,5 

см. 

Панел 2. Панел от 3 сензорни 

табла, тема „вода“. 

Съдържание - метални 

пръстени, плексиглас, 

магнитни фигури, тактилни 

рибки, шифонов шал, памучен 

шнур, корабчета, различни 

халки на синя основа. 

Материалите за монтаж да се 

включат в комплекта. 

Размери: 140х61 см. 

21 
Комуникатор - софтуерен 

продукт 

Съдържание на комплекта: 

- устройство за проследяване 

на погледа; 

- софтуер, предназначен за хора 

с комуникационни 

затруднения, включващ 

занимания за развиване на 

умения за комуникация, 

комуникация чрез символи, 

комуникация чрез текст; 

- софтуер за превръщане на 

текст в глас; 

- магнитни пластинки за 

закрепване (2 бр.) към монитор; 

- удължаващ USB кабел. 

бр. 1 3440,42 3440,42 

22 
Компютърна 

конфигурация 

Процесор: двуядрен с тактова 

честота 2.5 GHz или по-добър; 

RAM-памет: 4 GB или повече; 

Твърд диск: обем на 

бр. 2 740,62 1481,20 
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съхраняваната информация 500 

GB или повече; Мрежови 

интерфейси: Ethernet 

10/100/1000; Други интерфейси 

и портове: VGA, USB - поне 3 

бр.; DVD четящо и записващо 

устройство; Монитор - 21” с 

разделителна способност 1920 

x 1080 или по-висока; Кутия 

със захранване поне 350W и 

захранващ кабел; Клавиатура с 

надписи по БДС стандарт; 

Оптична мишка; Тонколони; 

Лицензирана операционна 

система; Гаранционен срок: 

поне 24 месеца 

23 Лаптоп 

Размер на дисплея: 15.6” с 

разделителна способност 

1366х768 или по-висока; 

Процесор: двуядрен с тактова 

честота 2.5 GHz или по-добър; 

RAM-памет: 4 GB или повече; 

Твърд диск: 500 GB или по-

голям; Мрежови интерфейси: 

Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi; 

Други интерфейси и портове: 

VGA, HDMI, USB - поне 3 бр., 

поне единият от които USB 3.0, 

Bluetooth, четец за SD-карти; 

DVD четящо и записващо 

устройство; Вградени 

видеокамера, тонколони и 

микрофон; Надписана 

клавиатура на английски и 

български език (БДС стандарт); 

Цифрова клавиатура; Touchpad 

с два или повече бутона; 

Лицензирана операционна 

система; Батерия: литиево-

йонна; Зарядно за 220V в 

комплекта; Гаранционен срок: 

поне 36 месеца 

бр. 1 472,12 472,12 
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24 Таблет 

Размер на дисплея: 7“ или 

повече; Тип на дисплея: touch-

screen; Разделителна 

способност на дисплея: 

1024х600 или повече; 

Процесор: четириядрен с 

тактова честота 1.3 GHz или 

по-добър; RAM-памет: 1 GB 

или повече; наличен слот за 

външна памет; наличен Wi-Fi 

адаптер; вградена операционна 

система; зарядно 220V в 

комплекта; Гаранционен срок: 

поне 24 месеца 

бр. 2 96,42 192,84 

25 Шкаф за WC 
чам - ш/в/д 70/120/35 см, с 

ключалка. 
бр. 2 156,00 312,00 

26 Шкаф за коридора 
чам  - ш/в/д 110/110/25, с 

ключалка. 
бр. 1 195,00 195,00 

27 Караоке система 

Караоке 15 инчова тонколона с 

цветомузика и вграден, 

BLUETOOTH, МП3 плейър 

2бр. безжични микрофона. 

Системата да съдържа: - 1 бр. 

акумулаторна караоке колона - 

2 бр. безжичен микрофон - 1 

бр. кабел за захранване на 

системата за караоке - 220V - 1 

бр. кабел мъжки стерео жак - 2 

мъжки чинча - 1 бр. 

дистанционно управление. 

Техническа характеристика: 

- Мощност: 15 инчов басов 

говорител - 300 вата; 

- Ниво на звука: 88 dB; 

- Честота: 40 - 18 KHz; 

- Захранване: 220V; 

Спецификация на системата за 

караоке: 

бр. 1 234,00 234,00 
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- Караоке тонколона с 

акумулаторна батерия (зарежда 

се от 220V или от 12V) - 

акумулаторна батерия; 

- 12V-12ma - Bluetooth функция 

-  сдвояване на колоната с 

GSM, компютър, лаптоп; 

- РАДИО - Дистанционно; 

- Възможност за самостоятелно 

използване без връзка с 

компютър чрез SD/MMC/MMS 

карта или USB Flash 

устройство; - Вход от външно 

устройство (компютър, GSM, 

Ipod, PSP & MP3/4 Player); 

- Светлинна индикация - при 

зареждане на батерията и при 

вече заредена батерия; 

- Регулируема ниво на звука на 

микрофона, BR; 

- Вход за 2 броя микрофони; 

- Ефект "Ехо" на микрофоните; 

- Безжичен микрофон 2 броя; 

- 220-270MHz; 

Колелца - за лесно пренасяне 

на тонколоната. 

III Кабинет трудотерапия  
 

   

28 Малка готварска печка 

Обем на фурната: 45 л; 

Енергиен клас: В; 

Eл. котлон Ф185 мм 1500 W; 

Eл. котлон Ф145 мм 1000 W; 

Eл. фурна: 1650 W; 

Термостат; 

Ключ за регулиране на долен 

или долен нагревател; 

бр. 1 291,53 291,53 
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2 бр. тави - кръгла и квадратна 

Размери (ШхДхВ): 63 х 48 х 38 

см; 

Тегло: 14 кг. 

29 Сандвич - тостер 

Мощност: 750W; 

Незалепващо покритие; 

Индикаторна лампа за 

„включено“ и „готово“; 

Автоматичен контрол на 

температурата; 

Гумирани крачета против 

хлъзгане. 

бр. 1 25,35 25,35 

30 Хлебопекарна 

Мощност: 850 W; 

Капацитет: 750/1000/1250 гр.; 

Две бъркалки; 

12 програми; 

3 нива на препичане; 

LCD дисплей; 

Отложен старт: 13 часа; 

Мерителна чаша и лъжичка  

220-240V, 50-60Hz. 

бр. 1 213,53 213,53 

31 Сокоизстисквачка 

Мощност 600 W: 

2 скорости; 

Голям улей с възможност за 

подаване на цял плод - 65 мм.; 

Контейнер за отпадъци - 1,5 л.; 

Кана за сок - 0,5 л.; 

Анти-капкова система; 

Филтър от неръждаема стомана 

с малки дупки; 

Подвижните части да могат да 

се измиват; 

Гумени крачета против 

хлъзгане; 

бр. 1 82,88 82,88 
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Защита от прегряване; 

Капак за безопасна работа. 

32 Миксер 

Мщност: 300 W; 

Степени на работа: 5; 

Турбо бутон; 

Приставка за леки смеси; 

Приставки за тесто; 

Въртяща купа 3л. 

бр. 1 38,90 38,90 

33 Пасатор 

Мощност при максимално 

натоварване: 400 W; 

2 скорости; 

Отделящ се накрайник за 

пасиране от неръждаема 

стомана; 

Купа за пасиране с капацитет 

0.5 л.; 

Купата и накрайникът за 

пасиране да могат да се мият в 

съдомиялна машина. 

бр. 1 29,15 29,15 

34 Кана за топла вода 

Maĸcимaлнa вмecтимocт: 1.7 

литpa; 

Бyтoн зa вĸл. / изĸл. cъc 

cвeтлинeн индиĸaтop; 

Зaщитa пpoтив нaпълнo 

извиpaнe нa вoдaтa; 

Aвтoмaтичнo изĸлючвaнe пpи 

ĸипвaнe нa вoдaтa; 

Удoбнo cъxpaнeниe нa 

зaxpaнвaщия ĸaбeл; 

Bгpaдeн нaгpeвaтeл oт 

нepъждaeмa cтoмaнa; 

Гyмeни ĸpaчeтa пpoтив 

плъзгaнe. 

бр. 1 25,25 25,25 

35 Комплект прибори и 
Комплектът да съдържа 

прибори - вилици - малки и 
бр. 1 26,00 26,00 
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съдове за хранене големи, лъжици - малки и 

големи, ножове за хранене - за 

12 души, както и кухненски 

нож - 2 бр., тава с тефлоново 

покритие - 42.5 x 29 x 5 cм, 

Форма за печене - 28 см, 

порцеланови чинии 21 см - 12 

бр., тава за пица - 2 бр., купи 

порцеланови - 14 см - 12 бр., 

Купа за салата Ø24cm - 2 бр. 

36 
Кухненска маса - елипса 

/чам/ 

Трапезна кухненска 

разтегателна маса елипса чам 

Размери Ш/Д 70/110 (+30) см 

Цвят: канела. 

бр. 1 91,00 91,00 

37 Кухненски столове 

Размер:  

Ширина: 42 см.; 

Дълбочина: 55 см.; 

Височина: 90 см.; 

Материал: бук, без дамаска; 

Цвят: канела. 

бр. 6 39,00 234,00 

38 Кухненска табуретка 

Материал: Масив - чам 

Размери: (Ш/Д/В); 

32/32/45см, Цвят: канела. 

бр. 2 39,00 78,00 

39 Кухня - мебели 

Горни и долни кухненски 

шкафове на модули, с две врати 

- по 2 бр. 800/300/700. 

Долните шкафове да са с 

термо-устойчив плот, Долен 

шкаф за мивка с борд, с две 

врати - 800/464/870 - 1 бр. 

Всичко в цвят: пясъчен дъб. 

Бр. 1 1560,00 1560,00 

 

(3) Цената включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на 

поръчката. При формирането цената са включени: 

- Доставката на всички описани стоки; 
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- Товаро-разтоварни работи до обекта; 

- Сервиз и гаранционно обслужване. 

(4) Общата цената по ал. 1 и единичните цени по ал. 2 на настоящия член, са окончателни и 

валидни до пълното изпълнение на договора, и не подлежат на увеличение. 

(5) Плащането по договора се извършва в срок до 30 дни след приключване на доставката в 

целия й обем и след представяне на: 

1. Приемно-предавателен протокол, подписан в два екземпляра, удостоверяващ извършената 

доставка и монтаж. В протокола подробно се описва вида на доставеното обзавеждане и 

оборудване брой, технически характеристики, в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, както и придружаващата 

доставката документация: гаранционни карти, техническа документация и други приложими. 

2. Оригинална фактура издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Задължителни реквизити за фактурата: 

Данни на получателя: 

- Получател: община Елена; 

- Адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24; 

- ЕИК: 000133762; 

- ЕИК по ЗДДС: BG000133762; 

- Получил фактурата: …; 

- Номер на документа, дата, място на издаване. 

Всички разходооправдателни документи трябва да са издадени на името на Възложителя, 

като в описателната им част се изписва задължително следния текст: Разходът е по 

Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-

С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г., за реализиране на проект „Модерна социална 

инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община 

Елена“. 

 (7) Плащането се извършва по банков път в лева по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД; 

IBAN: BG60FINV91501015163313; 

BIC: FINVBGSF. 
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При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият уведомява писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7 (седем) дневен срок от настъпване на обстоятелството. 

IIІ. СРОКОВЕ  И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и приключва с 

изпълнение предмета на договора, но не по-късно от 20.10.2018 г. 

(2) Срокът за изпълнение на доставката по настоящия договор е 10 календарни дни, 

съгласно предложението на Изпълнителя.  

(3). Срокът по ал. 2 започва да тече от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил 

Възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Мястото на изпълнение на дейностите по договора е общински имот с административен 

адрес: 5070 гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски“ № 2 - І-ви етаж от ученическо общежитие - 

УПИ I „За училищен комплекс“ в кв. 27 по ЗРП на гр. Елена“. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни в срок и без отклонение доставката, предмет на 

договора; 

2. Да не приеме доставеното обзавеждане/оборудване при установяване на недостатъци 

и/или несъответствие с изискванията на техническата спецификация. 

3. Да изиска отстраняване на установените недостатъци и/или несъответствия на доставеното 

обзавеждане/оборудване с изискванията на техническата спецификация или пълна или 

частична подмяна по реда на чл. 11, ал. 4 и ал. 5 от настоящия договор. 

4. Да проверява изпълнението на настоящия договор, като с това не пречи на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срочната и качествена доставка и монтаж на 

обзавеждане, предмет на настоящия договор, като своевременно му осигури условия за това. 

2. След проверка и приемане на работата без забележки, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

цената за извършените доставка и монтаж в размера и при условията, определени в чл.2 от 

договора. 

3. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен достъп до обекта, предмет на финансиране 

по проект „Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и 

техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен 
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договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-

161/19.12.2017 г.“. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за наранявания или вреди, понесени от 

служителите и/или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора 

или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни 

плащания, извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди или наранявания. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща 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 правата на трето 

лице.  

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение предмета на 

договора. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1). Да изпълни предмета на договора качествено и в договорения срок. 

(2). При изпълнението на поръчката изпълнителят да извърши следното: 

1. Доставка на всички описани стоки; 

2. Товаро-разтоварни работи до обекта; 

3. Изпитване/проба на уредите и инструктаж на персонала (ако е приложимо); 

4. Сервиз и гаранционно обслужване (ако е приложимо). 

(3). Да представи заедно с доставката: 

1. Необходимите сертификати на територията на ЕС; 

2. Гаранционни карти; 

3. Инструкции за експлоатация; 

4. Документи с пълно описание на техническите характеристики на български език, 

предоставени му от производителя; 

5. Други съпътстващи уредите документи (ако е приложимо). 
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(8). При поискване да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация относно 

изпълнението на договора. 

(5). При установени по несъответствия и/или недостатъци в доставката да поправи работата 

си в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и да достави обзавеждането/оборудването в 

уговореното количество и качество.  

(6). Да докладва незабавно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани случаи 

на нередности и пропуски. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите 

лихви. 

(7). Да допуска представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лица оторизирани от Управляващия 

орган на ОПРР, сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни 

представители и външни одитори, националните контролни органи и одитиращите органи от 

страните-донори при извършването на проверки посредством проучване на документацията 

му или на място, свързани с изпълнението на Проекта и при провеждането на пълен одит при 

необходимост. Тези проверки могат да се провеждат в срок до три години след 

приключването на Оперативната програма, както и до приключване на евентуални 

административни, следствени или съдебни производства; 

(8). Да запази всички доказателства, свързани с изпълнение на предмета на договора за 

целите на последващ мониторинг, както и да съхранява свързаните с това документи, както 

на хартиен, така и на електронен носител за период от 5 години след датата на приключване 

и отчитане на проекта. 

(9). Да изпълнява условията по договора с грижата на добър стопанин, при спазване на 

изискванията за ефикасност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики 

в съответната област. 

(10). Да мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за 

пълното и точно изпълнение на договора. 

(11). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и 

отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на 

изпълнение на договора или като последица от него. 

 

VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 8. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие, изразено в 

двустранно подписан документ. 
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Чл. 9. При прекратяване по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

направените до момента на прекратяването разходи. Тези разходи се установяват с подписан 

двустранен протокол. 

Чл. 10. В случай на неизпълнение на поетите с договора задължения, той може да бъде 

развален с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната. 

 

VІІІ. ГАРАНЦИИ, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ: 

Чл. 11. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този договор, неизправната 

страна дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден от стойността на забавеното изпълнение, но 

не повече от 10 % (десет на сто) от стойността на забавеното изпълнение. При достигане на 

максималния размер на неустойката, изправната страна има право да прекрати договора 

едностранно с уведомление до другата страна. 

(2) При прекратяване на договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните по 

договора, виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността 

на договора. 

(3) При некачествено изпълнение на задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право и на неустойка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на изпълнената с 

недостатъци част от договора.  

(4) Доставеното обзавеждане се приема с приемо-предавателен протокол, подписан от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При констатиране на 

несъответствие с определените в Техническата спецификация изисквания, същото следва да 

бъде отстранено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, за негова сметка. 

Срокът за отстраняване на недостатъци по настоящата алинея не може да е по-дълъг от 5 

календарни дни. 

(5) В случай, че в срок до 1 месец след приемането на доставеното обзавеждане/оборудване, 

се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при първоначалния преглед, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

несъответствията в 3-дневен срок от узнаването или откриването на същите, а 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява за негова сметка в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. от 

датата на писменото му уведомяване. Срокът за отстраняване на недостатъци по настоящата 

алинея не може да е по-дълъг от 10 календарни дни. 

(6) Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи над 

уговорените размери на неустойките на общо основание. 

Чл. 12. Приемане на доставката, установяване на несъответствия, гаранционен срок: 

(1). Приемане на доставката, установяване на несъответствия: 
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1. Възложителят приема изпълнението на поръчката като проверява и контролира качеството 

и количеството на доставеното оборудване и обзавеждане, както и съответствието му с 

посочените технически параметри - размери, материал, технически характеристики и 

параметри, и др., съгласно настоящата спецификация, на място, при доставката в обекта. За 

приемането на изпълнението, включително монтаж (когато е необходим такъв) се подписва 

двустранен приемно - предавателен протокол. 

2. При установяване на несъответствие в количество, качество и технически характеристики 

/ параметри на даден продукт, на място се съставя протокол за възникнал спор, като 

несъответстващият артикул не се приема от Възложителя и се връща на Изпълнителя за 

доставка на съответстващ. 

3. В случай, че се установят повреди, счупвания, драскотини или нарушена цялост по 

изделията, за тях на място се съставя протокол за възникнал спор, като несъответстващият 

артикул не се приема от Възложителя и се връща на Изпълнителя. 

4. След като Изпълнителят замени установено дефектни изделия с нови здрави и 

съответстващи, доставката се смята за изпълнена и се съставя приемно - предавателен 

протокол.  

(2). Гаранционен срок: Гаранционният срок за доставеното оборудване е 24 месеца, и започва 

да тече от деня на приключване изпълнението на монтажа на доставеното оборудване, 

установен с подписване на приемно-предавателен протокол. Гаранционният срок се 

удостоверява с гаранционна карта, издадена от ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ на оборудването и 

предоставена на възложителя при предаването на доставката. 

 

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ: 

Чл. 13. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 

договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са 

изпратени по пощата (с обратна разписка) на адреса на съответната страна, по факс или 

предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна. 

Чл. 14. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при 

липса на съгласие, те се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт 

на интереси и уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което 

предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, 

когато безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по Договора на което и да е 

лице е компрометирано 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., 
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относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, 

изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1995/2006 г. 

Чл. 16. Страните по договора се задължават да запазят поверителността на всички 

поверително предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-

малко от пет години след приключване на проекта. При реализиране на своите правомощия 

страните по договора 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. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по 

никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор 

в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната 

система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; за пропускателния режим; контрола на достъп; 

видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за 

сигурност; разположение и контрол на информационните активи. 

Чл. 17. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския 

закон, Закона за задълженията и договорите и другите нормативни документи, 

регламентиращи тази материя и действащи в момента. 

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра - два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,     ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

ОБЩИНА ЕЛЕНА     „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД 

инж. Дилян Млъзев - КМЕТ             Никола Рахнев - УПРАВИТЕЛ    

 

Димка Петрова - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ  

Съгласувал юрисконсулт - Драгомир Цанев 

 


