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ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 

НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ 

 

 
Днес, _________.2018 г., в гр. Шумен страните: 

 

 

"___________________" ________, ЕИК: _____________ със седалище и адрес на 

управление__________________________________, представлявано от управителя 

__________________________________, за краткост ПРОДАВАЧ 

и 

„МЕНТОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 203461766 със седалище и адрес на 

управление: гр. Шумен, ул. „Владайско въстание“ № 120, представлявано от управителя 

Евдокия Йорданова Христова, за краткост КУПУВАЧ 

 

 

на основание чл. 9, ал. 1, във връзка с чл. 8, ал. 2, т. 2 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 

ОТ 20 МАЙ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ 

СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН 

ФОНД, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И 

РИБАРСТВО, ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО 

ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ, 

ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" И ФОНД "ВЪТРЕШНА 

СИГУРНОСТ" с предмет: „Доставка на материали и консумативи“ за изпълнение на 

проект Проект № BG05M9OP001-1.023-0160 ”Старт ъп на предприемчивите”, 

финансиран по процедура № BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“, 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по 

приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните 

места“, съгласно Договор № BG05M9OP001-1.023-0160-C01 от 30.05.2018 г., сключен 

между Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014 – 2020 г. и „МЕНТОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, сключи настоящия договор при следните 

условия 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА КОЛИЧЕСТВО, ЦЕНА И ОБЩА 

СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКАТА ПО ДОГОВОРА  
 

1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави на КУПУВАЧА материали и 

консумативи за изпълнение на проект Проект № BG05M9OP001-1.023-0160 ”Старт ъп на 

предприемчивите”, финансиран по процедура № BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за 

предприемачество“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд при 

следните количества и цена както следва: 
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1.1. По Дейност 2 - „Провеждане на обучения, свързани с развитието на 

предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес 

идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.“ за 

изпълнение на Проект № BG05M9OP001-1.023-0160 ”Старт ъп на предприемчивите”, 

финансиран по процедура № BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“, по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Подобряване 

достъпа до заетост и качеството на работните места“, съгласно Договор № 

BG05M9OP001-1.023-0160-C01 от 30.05.2018 г., сключен между Управляващия орган на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и „МЕНТОР 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 

 

№ Вид мярка к-во 
Ед. цена с вкл. 

ДДС 
Общо 

1 

Конферентна чантичка от плат с печат 

на лого на бенефициента и 

наименование на проект бр. 70   

2 Тетрадки 60 листа бр. 70   

3 Химикали – синьо мастило бр. 70   

4 

Книга: Предприемачът, Автор: Пламен 

Попов, Издателство: Нова звезда бр. 70   

5 Хартия /кашон/ бр. 5   

6 

Флаш памет 4 GB с печат на лого на 

бенефициента и наименование на 

проект бр. 70   

7 

Брандирани картонени папки с печат 

на лого на бенефициента и 

наименование на проект бр. 70   

8 

Предпечатна подготовка на обучителни 

материали бр. 1   

9 Печат на обучителни материали бр. 70   

ОБЩО за Дейност 2:  

 

 

1.2. По Дейност 3 - „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на 

самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.“ за изпълнение на проект 

Проект № BG05M9OP001-1.023-0160 ”Старт ъп на предприемчивите”, финансиран по 

процедура № BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“, по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Подобряване 

достъпа до заетост и качеството на работните места“, съгласно Договор № 

BG05M9OP001-1.023-0160-C01 от 30.05.2018 г., сключен между Управляващия орган на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и „МЕНТОР 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
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№ Вид мярка к-во 
Ед. цена с вкл. 

ДДС 
Общо 

1 

Конферентна чантичка от плат с печат 

на лого на бенефициента и 

наименование на проект бр. 70   

2 Тетрадки 60 листа бр. 70   

3 Химикали – синьо мастило бр. 70   

4 

Книга: „Продажби в реалния свят“, 

Автор: Саймън Хезълдейн бр. 70   

5 Хартия /кашон/ бр. 5   

6 

Флаш памет 4 GB с печат на лого на 

бенефициента и наименование на 

проект бр. 70   

7 Печат бр. 70   

ОБЩО за Дейност 3:  

 

2. Общата стойност на доставката по договора е в размер на ________________ 

/словом/ лева е определена при условията на доставка до краен получател с включен 

ДДС. 

 

СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 
3. Доставянето на консумативите и материалите, предмет на настоящия договор, се 

извършва в три доставки при следните срокове и количества: 

3.1. Доставка 1: До 01.09.2018 г. ПРОДАВАЧЪТ следва да достави следните 

материали и консумативи: 

 

№ Вид мярка к-во Ед. цена с ДДС Общо 

По дейност 2 

1 

Конферентна чантичка от плат с печат 

на лого на бенефициента и 

наименование на проект бр. 21   

2 Тетрадки 60 листа бр. 21   

3 Химикали – синьо мастило бр. 21   

4 

Книга: Предприемачът, Автор: Пламен 

Попов, Издателство: Нова звезда бр. 21   

5 Хартия /кашон/ бр. 2   

6 

Флаш памет 4 GB с печат на лого на 

бенефициента и наименование на проект бр. 21   

7 

Брандирани картонени папки с печат на 

лого на бенефициента и наименование 

на проект бр. 21   

8 

Предпечатна подготовка на обучителни 

материали бр. 1   

9 Печат на обучителни материали бр. 21   

ОБЩО за доставка 1 по Дейност 2:  
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По дейност 3 

1 

Конферентна чантичка от плат с печат 

на лого на бенефициента и 

наименование на проект бр. 21   

2 Тетрадки 60 листа бр. 21   

3 Химикали – синьо мастило бр. 21   

4 

Книга: „Продажби в реалния свят“, 

Автор: Саймън Хезълдейн бр. 21   

5 Хартия /кашон/ бр. 2   

6 

Флаш памет 4 GB с печат на лого на 

бенефициента и наименование на проект бр. 21   

7 Печат бр. 21   

ОБЩО за Дейност 3:  

 

3.2. Доставка 2: До 01.12.2018 г. ПРОДАВАЧЪТ следва да достави следните 

материали и консумативи: 

 

№ Вид мярка к-во Ед. цена с ДДС Общо 

По дейност 2 

1 

Конферентна чантичка от плат с печат 

на лого на бенефициента и 

наименование на проект бр. 35   

2 Тетрадки 60 листа бр. 35   

3 Химикали – синьо мастило бр. 35   

4 

Книга: Предприемачът, Автор: Пламен 

Попов, Издателство: Нова звезда бр. 35   

5 Хартия /кашон/ бр. 2   

6 

Флаш памет 4 GB с печат на лого на 

бенефициента и наименование на проект бр. 35   

7 

Брандирани картонени папки с печат на 

лого на бенефициента и наименование 

на проект бр. 35   

9 Печат на обучителни материали бр. 35   

ОБЩО за доставка 1 по Дейност 2:  

По дейност 3 

1 

Конферентна чантичка от плат с печат 

на лого на бенефициента и 

наименование на проект бр. 35   

2 Тетрадки 60 листа бр. 35   

3 Химикали – синьо мастило бр. 35   

4 

Книга: „Продажби в реалния свят“, 

Автор: Саймън Хезълдейн бр. 35   
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5 Хартия /кашон/ бр. 2   

6 

Флаш памет 4 GB с печат на лого на 

бенефициента и наименование на проект бр. 35   

7 Печат бр. 35   

ОБЩО за Дейност 3:  

 

 

3.3. Доставка 3: До 01.04.2019 г. ПРОДАВАЧЪТ следва да достави следните 

материали и консумативи: 

 

№ Вид мярка к-во Ед. цена с ДДС Общо 

По дейност 2 

1 

Конферентна чантичка от плат с печат 

на лого на бенефициента и 

наименование на проект бр. 14   

2 Тетрадки 60 листа бр. 14   

3 Химикали – синьо мастило бр. 14   

4 

Книга: Предприемачът, Автор: Пламен 

Попов, Издателство: Нова звезда бр. 14   

5 Хартия /кашон/ бр. 1   

6 

Флаш памет 4 GB с печат на лого на 

бенефициента и наименование на проект бр. 14   

7 

Брандирани картонени папки с печат на 

лого на бенефициента и наименование 

на проект бр. 14   

9 Печат на обучителни материали бр. 14   

ОБЩО за доставка 1 по Дейност 2:  

По дейност 3 

1 

Конферентна чантичка от плат с печат 

на лого на бенефициента и 

наименование на проект бр. 14   

2 Тетрадки 60 листа бр. 14   

3 Химикали – синьо мастило бр. 14   

4 

Книга: „Продажби в реалния свят“, 

Автор: Саймън Хезълдейн бр. 14   

5 Хартия /кашон/ бр. 1   

6 

Флаш памет 4 GB с печат на лого на 

бенефициента и наименование на проект бр. 14   

7 Печат бр. 14   

ОБЩО за Дейност 3:  
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МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

 

4. Място на доставяне на изделията по този договор е до краен 

получател: гр. Шумен, ул. „____________“ №____________. 

5. Рискът от случайното погиване или повреждане на изделията 

преминава върху КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на 

доставяне. 

 

УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

6. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков 

превод от страна на КУПУВАЧА в срок до _____________ /словом/ календарни дни след 

доставка на материалите и консумативите и получаване на фактура. 

 

ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 

 
7. За дата на доставяне се счита датата, на която материалите и консумативите са 

пристигнали при крайния получател. 

8. За удостоверяване на получените материалите и консумативите се подписва 

двустранен приемо-предавателен протокол. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

 
9. ПРОДАВАЧЪТ се задължава : 

9.1. Да достави материалите и консумативите в договорения срок, придружени със 

съответните документи, удостоверяващи доставката. 

9.2. Да предаде материалите и консумативите в съответния вид, количество и 

качество, уговорени в настоящия договор и съответстващи на избраните от КУПУВАЧА 

модели, цветове и дизайн на мястото на доставяне.  

9.3. Да издаде и представи на КУПУВАЧА фактура. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 
 

10.КУПУВАЧЪТ се задължава: 

10.1. Да приеме доставените в срок и на място изделия, съответстващи по вид, 

количество и качество на описаното в настоящия договор. 

10.2. Да заплати изделията в уговорения срок. 

 

ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 
 

11. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за: 

11.1. количество, различно от посоченото във фактурата  

11.2. при доставяне на изделия, които не съответстват на уговореното по отношение 

на вид, артикул, дизайн и др. 

11.3. при доставяне на изделия с по-ниско от договореното качество. 
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12. Рекламацията може да бъде предявена в десетдневен срок от получаване на 

изделията, като ПРОДАВАЧЪТ в тридесетдневен срок заменя неточно доставените 

изделия с такива от договорения вид и количество.  

 

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 

 

13. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна 

дължи неустойка в размер на 0,02 % на ден върху стойността на неизпълненото в 

договорените срокове задължение, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на 

неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в когато те 

надхвърлят договорената неустойка. 

14. Когато, при наличие на рекламации, ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията 

си по т.12. от настоящия договор в срок, същият дължи на КУПУВАЧА неустойка в 

размер на 0,5 % от цената на стоките, за които са направени рекламациите. 

 

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 
15. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

16. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

17. "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора. 

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

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 

загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването 

на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 

това вреди. 

19. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

20. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или 

чрез умишлено действие на КУПУВАЧА или на негови представители и/или служители, 

както и недостига на парични средства на КУПУВАЧА. 

 

 

СПОРОВЕ 

 
21. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между 

страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят 

в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора. 

22. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 

породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от 

или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 

прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални 

закони от компетентния съд по реда на ГПК. 
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ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор. 

24. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
25. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 

приключване на задълженията по него. 

26. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език 

- един за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА. 

 

 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧ:     ЗА КУПУВАЧ: 

 

 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

_____________________    Евдокия Христова:  

Управител на      Управител на 

______________    „МЕНТОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

 

 

 


