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УТВЪРЖДАВАМ:   

РЕКТОР:  заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

(проф.д-р инж. Пламен Кангалов, зам.-ректор, 

съгласно заповед № 334/21.02.2018 година) 
 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

  
за избор на изпълнител на обществена поръчка  

чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26  
от Закона за обществените поръчки с предмет: 

 
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2020 година за нуждите на 
Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции както следва:  
 

Обособена позиция 1: „Абонаментна доставка на българоезични периодични 
издания през 2020 година”;  

Обособена позиция 2: “Абонаментна доставка на рускоезични периодични 
издания през 2020 година”;  

Обособена позиция 3: “ Абонаментна доставка на западноевропейски и 
американски периодични издания през 2020 година”;  

Обособена позиция № 4: „Абонаментна доставка на данни ВИНИТИ – РАН през 
2020 година“. 

 
 

 

Изготвил: заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  
 /адв. Ралица Барашка/ 
 
 
Съгласували:  заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 
 /В. Гегов – помощник – ректор/ 
 

 заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 
/Я. Кралева – гл. счетоводител/ 

 
 
 

гр. Русе, 2019 година 
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1.Възложител на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 
26 от ЗОП е Ректорът на Русенски университет „Ангел Кънчев”, БУЛСТАТ 000522685, със 
седалище в град Русе, ул. „Студентска” № 8.  

2.Обект, предмет и кратко описание на поръчката. 

2.1. Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуги по абонамент за вестници 
и периодични издания (CPV – 79980000).   

2.2 Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител по обособени позиции за 
предоставянето на услугите по абонамент на вестници и периодични издания, както следва: 

Обособена позиция №1: „Абонаментна доставка на българоезични периодични издания 
през 2020 година”; 

Обособена позиция №2: “Абонаментна доставка на рускоезични периодични издания през 
2020 година”; 

Обособена позиция №3: “Абонаментна доставка на западноевропейски и американски 
периодични издания през 2020 година”; 

Обособена позиция №4: „Абонаментна доставка на данни ВИНИТИ – РАН за 2020 година“. 
 
2.3.Кратко описание на обособените позиции:  

Доставките на вестници и други абонаментни периодични издания и данни ВИНИТИ – РАН 
от 1981 година,  се извършват за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и филиалите му 
в град Разград, Силистра и Видин. 

След сключването на договорите по всяка от обособените позиции, с оглед конкретните 
нужди на възложителя след 01.01.2020 година и при необходимост, е възможно да бъде изрично 
посочено по всяка от позициите кои издания /или колко бройки от конкретни издания/ къде точно 
ще бъдат доставяни – съответно в Русе, Разград, Силистра и Видин.  

Изпълнителят по обособена позиция № 1 „Абонаментна доставка на българоезични 
периодични издания през 2020 година” ще има задължението да извършва доставката на някои от 
периодичните български издания, предназначени за доставка в град Русе, не в Университетската 
библиотека, а в други звена на университета в град Русе, съобразно конкретните нужди на 
възложителя след 01.01.2020 година. 

За всяка от обособените позиции са изготвени проекто – договори, в които а посочени 
допълнителни конкретни изисквания за изпълнение предмета на поръчката. 

3.Място на  изпълнение /за всички обособени позиции/  – град Русе, Разград, Силистра и 
Видин, съобразно конкретните потребности на възложителя.  

4. Прогнозна стойност:  

 за обособена позиция № 1 – 11 000.00 (единадесет хиляди)  лева без ДДС;  

 за обособена позиция № 2 – 12 500.00 (дванадесет хиляди и петстотин)  лева без ДДС; 

 за обособена позиция № 3 – 25 000.00 (двадесет и пет хиляди)  лева без ДДС; 

 за обособена позиция № 4 – 10 000.00 (десет хиляди) лева без ДДС. 
Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС и се оферира от участника 

в ценовото предложение. 
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Посочените прогнозни стойности са максималният финансов ресурс, който Възложителят 
допуска да усвои по всяка от обособените позиции поотделно. 

Изисквания към участниците и към изготвените оферти /важи за всички обособени 
позиции/: 

5. Изисквания за лично състояние   – за изпълнение на обществената поръчка може да 
подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, както и всяко друг образувание, което има правото да извършва дейността съгласно 
законодателството на държавата, в която то е установено и за което отсъстват обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1 от ЗОП, липсва свързаност с друг участник в процедурата съгласно чл. 107, т. 4 от 
ЗОП, не са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество. 

6. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 
документацията за обществената поръчка на интернет страницата на дружеството в меню „Профил 
на купувача“. 

7. Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по условията и 
документацията за обществената поръчка до 3 дни преди изтичане на срока за получаване на 
офертите. 

8. Възложителят предоставя разясненията най – късно на следващия работен ден. 
Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.  

9. Оферта. 

9.1.За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 
съответства напълно на условията и образците, съдържащи се в документацията за обществената 
поръчка, публикувани на интернет страницата в меню „Профил на купувача”.  

9.2.Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само една оферта по 
обособената позиция/позиции, за които участва. Не се допуска представяне на варианти на 
офертата. В случай, че участникът представя оферта за повече от една позиции, всички документи 
се поставят в една обща опаковка, оформена съгласно изискванията на т. 9.10. 

9.3.Офертата се подава в писмен вид, на хартиен носител и на български език в един 
оригинал. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са с превод на 
български език. 

9.4.Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника. 

9.5.Офертата се подписва от лицето/лицата, с права да представлява/т участника, или 
надлежно упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за упълномощаване – 
в оригинал.  

9.6.Офертите се подават на следния адрес: град Русе, ул. „Студентска” № 8, Централен 
корпус, стая № 324.1. от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа. За час на получаване се 
приема часът, отбелязан при издаване на входящ номер. 

9.7.До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни 
или оттегли офертата си. 

9.8.Офертата се подава  от участника, или от упълномощен от него представител - лично 
или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, 
посочен от възложителя. 

9.9.В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с обратна разписка, 
разходите са за негова сметка. Той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното 
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получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите. 
Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

9.10.Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 
наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 
адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на 
обществената поръчката и обособената позиция/позиции, за които се подават документите. 

9.11. Пликът /опаковката/ с офертата трябва да съдържа: 

9.11.1.Пълномощно на лицето, подписващо офертата /оригинал/. Представя се, когато 
офертата /или някой документ от нея/ не е подписана от управляващия и представляващ участника 
съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 
Пълномощното следва да е с нотариална заверка на подписа. 

9.11.2.Оферта с ценово предложение – Образец № 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.   

9.11.4.Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1,2,7 от ЗОП – Образец № 2. 

9.11.5.Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3,4,5 и 6 от ЗОП – Образец № 3. 

9.11.6.Други документи по преценка на участника /ако се представят такива/. 

9.12. Участникът задължително следва да оферира всички заглавия от ценовото  
предложение съгласно образеца на възложителя. При предвидено от издателя прекратяване 
издаването на съответното заглавие за 2020 година, участникът следва да впише цена „0.00”. Към 
офертата участникът е длъжен да представи съответните доказателства за прекратяване на 
издаването. Възложителят ще приеме това твърдение за вярно, ако всички участници декларират и 
доказват същото обстоятелство за съответното заглавие, а при противоречие между тях – след 
извършването на самостоятелно проучване на фактите. 

9.13.При изготвянето на офертата участниците следва да съобразят изискванията на 
възложителя в документацията за участие – настоящия описателен документ и образците. 

9.14.От участие в процедурата ще бъде отстранен участник, който: 

9.14.1. не представи пълно ценово предложение; 

9.14.2. не е заявил заглавия, за които се установи, че не са спрени от издаване съгласно т. 
9.12.; 

9.14.3. заявил е заглавия, за които се установи, че са спрени от издаване съгласно т. 9.12; 

9.14.4. не е изпълнил друго изискване в процедурата, съгласно което подадената оферта 
подлежи на оценяване. 

10. При изготвяне на офертата участниците следва да посочат подизпълнителите и дела от 
поръчката, която ще им възложат, ако възнамеряват да ползват такива. В този случай те 
представят доказателства за поетите от подизпълнителите задължения. За подизпълнителите се 
прилага чл. 66 от ЗОП. 

11. Срок на валидност на офертите -  90 (деветдесет) календарни дни, считано от изтичане 
срока за подаване на оферти. 

12. Критерий за възлагане. 

12.1.Възложителят ще извърши оценка на представените оферти въз основа на критерия 
„най – ниска цена”, като на първо място за всяка от обособените позиции ще бъде класирана 
офертата на участника, предложил най – ниска обща цена за съответната обособена позиция. 
Останалите оферти се класират съответно. Възложителят указва на участниците, че при различие 
между предложените единични цени и калкулирана обща стойност, за валидни ще се  приемат 
предложените единични цени, като за обща стойност на ценовото предложение ще се приеме 
преизчислената обща крайна цена съобразно точния сбор от единичните цени. 
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12.2.Предложената от участника цена следва да е закръглена до втория знак след 
десетичната запетая. 

12.3.От участие в процедурата ще бъде отстранен участник, предложил цена за изпълнение 
на поръчката за съответната обособена позиция, която е по – висока от определената от 
Възложителя финансова рамка за съответната обособена позиция. 

13 Офертите се подават в срок до 05.11.2019 година  на адреса на възложителя  - град 
Русе, ул. „Студентска” № 8, Централен корпус, стая № 324.1. от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 часа 
до 17.00 часа. Дата и час на отваряне на офертите –  06.11.2018 година – 14.00 часа, Централен 
корпус, стая № 1.330 

14. Сключване на договор. 
14.1.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи декларираните 
обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, както и останалите документи, изисквани при сключване на 
договора съгласно документацията за участие в процедурата. 

14.2.Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 
и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявата и документацията към 
процедурата  изискване за създаване на юридическо лице, договора за обществена поръчка се 
сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение 
за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно 
законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

15. Приложения: 

 

Образец № 1.1. Оферта с ценово предложение за обособена позиция № 1 

Образец № 1.2. Оферта с ценово предложение за обособена позиция № 2 

Образец № 1.3. Оферта с ценово предложение за обособена позиция № 3 

Образец № 1.4. Оферта с ценово предложение за обособена позиция № 4 

Образец № 2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1,2,7 от ЗОП 

Образец № 3 Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3,4,5,6 от ЗОП 

Образци  3.1.-3.4. Проекто – договори по обособените позиции 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 
Образец № 1.1.   

  
  

ОФЕРТА С ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
за обществена поръчка по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: 
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2020 година за нуждите на Русенски 
университет „Ангел Кънчев” по обособена позиция № 1 „Абонаментна доставка на 
българоезични периодични издания през 2020 година”. 
 

от участник: …...……………………………………………………………………………… 

БУЛСТАТ/ЕИК.........................,адрес……………………………………………………….. 

представляван от……………………………...………………………………………………..  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие, както следва: 
1. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас 
обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия в проекта на договор и ги 
приемаме без възражения.  
2. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя и действащото законодателство.  
3. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще 
ползваме следните трети лица (капацитета на други субекти), за да изпълним критериите за 
подбор:   .................................................  

(описват се - наименование на третото лице, ЕИК/ЕГН, капацитета 

на други субекти, с които изпълнява критериите за подбор). 
4. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще 
ползваме  следните подизпълнители:  ...............................................  

(описват се - наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН,дял от поръчката, който ще бъде възложен на 
подизпълнителя). 

5. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се 
задължаваме при подписването на договора да  изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от 
ЗОП. 
6. Не е налице свързаност по смисъла на чл. 107, т. 4 от ЗОП с друг участник в 
процедурата. 
7. Не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
8. Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 1 
предлагаме обща цена за изпълнение на предметът на обществената поръчка в размер на 
……………………………… лв. /словом/ без вкл. ДДС или ……………………лв. / словом/ с вкл. 
ДДС, разпределена, както следва: 

 

№ Заглавие ISSN Брой Ед. цена Обща цена 
без ДДС 

1 24  часа 0861-4067 1   

2 Автоматика и информатика 0861-7562 1   

3 АвтоМото свят 0205-0846 1   

4 Агрокомпас  0861639-6 1   

5 Административно правосъдие 0861-5268 1   

6 Аз Буки 0861-3990 1   

7 ББИА - книжно издание 1314-7285 1   

8 Библиотека 0861-847X 1   
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9 Бряг 1313-7913 2   

10 Български език 0005-4283 1   

11 Български език и литература 0323-9519 1   

12 Български законник 1310-0254 1   

13 Български фермер 0861-3060 1   

14 Български фолклор 0323-9861 1   

15 Бюджетът  1   

16 Везни 0861-606Х 1   

17 Галерия  1   

18 Детска градина 2535-0706 1   

19 Доклади на БАН 1310-1331 1   

20 Дума  0861-1343 1   

21 Държавен вестник 0205-0900 1   

22 Европа 2001 1310-3989 2   

23 Европейски правен преглед  1   

24 Език и литература 0324-1270 1   

25 
Екологично инженерство и 
опазване на околната среда 

1311-8668 1   

26 Експерт-счетоводител  0861-8364 1   

27 Електротехника и електроника 0861-4717 1   

28 Железопътен транспорт 1310-683X 1   

29 Жената днес 0204-8337 1   

30 Животновъдни науки 0514-7441 1   

31 Здравни грижи 1312-2592 1   

32 Земеделие плюс 1310-7992 1   

33 Земеделска техника 0861-511X 1   

34 Икономика 1314-376Х 2   

35 
Икономика и управление на 
селското стопанство 

0205-3845 1   

36 Икономическа мисъл 0013-2993 2   

37 Инженеринг ревю 1311-0470 1   

38 Инженерни науки 1312-5702 1   

39 Исторически преглед 0323-9748 1   

40 История 0861-3710 1   

41 
Камиони, вкл. Каталог Автомобили 
за работа 2020 

1311-8315 1   

42 Капитал   1   

43 Литературен вестник 1310-9561 1   

44 Литературна мисъл 0324-0495 1   

45 Логистика 1312-6261 1   

46 Лоза и вино  1   

47 Математика 0204-6881 1   

48 Математика и информатика 1310-2230 1   

49 Машиностроене и електротехника 0025-455X 1   

50 Медицина и спорт 1312-5664 1   

51 Международни отношения 0324-1092 1   

52 Мениджър  2   

53 Механизация на земеделието 0861-9638 1   

54 Минало 1310-3415 1   

55 Монитор 1311-9699 1   

56 Наръчник на икономиста  1   

57 Наука 0861-3362 2   

58 Наука и общество  1   

59 НОРМА (ел. издание)  1   

60 Образование и специализация в 1311-4905 1   
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чужбина 

61 Обществени поръчки 1314-2399 1   

62 Общество и право 0204-8523 1   

63 Педагогика 0861-3982 1   

64 
Почвознание, агрохимия и 
екология 

0861-9425 1   

65 Правна мисъл 1310-7348 1   

66 Право & бизнес & данъци 1314-5150 1   

67 
Предучилищно & училищно 
образование – управление, 
възпитание, обучение 

2535-0692 1   

68 Професионално образование 1314-555Х 1   

69 Птицевъдство 0861-6043 1   

70 Растениевъдни науки 0568-465X 1   

71 Растителна защита 2367-5381 1   

72 Сега 1311-3186 1   

73 Сестринско дело 1310-7496 1   

74 Сигурност 2367-6833 1   

75 Собственост и право 1312-9473 1   

76 Социологически проблеми 0324-1572 1   

77 Списание 8  1313-650X 1   

78 Спорт и наука 1310-3393 1   

79 Стандарт 0861-797X 1   

80 Статистика  1310-7410 1   

81 
Статистически годишник на 
Република България 2019 - 
печатно + ел. издание на CD 

1310-7364 1   

82 
Статистически справочник 2020 - 
печатно издание 

0204-4889 1   

83 
Стратегии на образователната и 
научната политика 

3010-0270 1   

84 Счетоводство, данъци и право 1314-6165 2   

85 Съвременник 0204-6962 1   

86 Съвременно право 0861-1815 1   

87 Съпоставително езикознание 0204-8701 1   

88 Труд 1313-7719 2   

89 Труд и осигуряване 1313-2903 1   

90 
Труд и право – месечен дайджест 
за трудови и осигурителни 
отношения 

1312-9481 2   

91 Търговско право 0861-6892 1   

92 Търговско и облигационно право  1   

93 Утро 1311-9397 2   

94 Учителско дело 0205-1354 1   

95 
Физикална медицина, 
рехабилитация, здраве 

1312-0417 1   

96 Философия 0861-6302 1   

97 
Химия. Природните науки в 
образованието 

0861-9255 2   

98 
Хранително-вкусова 
промишленост 

1311-0179 2   

99 Чуждоезиково обучение 0205-1834 1   

100 Ютилитис 1312-3017 2   

101 Biograph 1314-4413 1   

102 Bulgarian Journal of Agricultural 1310-0351 1   
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Science 

103 Economic Studies Journal 0205-3292 1   

104 Forbes БГ 1314-2356 1   

105 Hi Comm 1311-8730 1   

106 Information Technologies & Control 1312-2622 1   

107 
Journal of the Balkan Tribological 
Association 

1310-4772 1 
 

 

108 
Journal of Theoretical and Applied 
Mechanics 

0861-6663 1 
 

 

109 L’Europeo  1313-390X 2   

110 
National Geographic Magazine 
(България) 

1312-6571 1 
 

 

111 
Networkworld + CIO 
 

1311-2171 
1312-5605 

2 
 

 

 
9. Декларираме, че предлаганата цена за извършване на доставките включва всички 

разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото 
изпълнение на обществената поръчка.  

10. До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна 
и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете 
страни. 

11. При различие между предложените единични цени и калкулирана обща стойност от 
наша страна, за валидни да се  приемат предложените единични цени, като за обща стойност 
на ценовото ни предложение да се счита преизчислената обща крайна цена съобразно точния 
сбор от единичните цени. 

 

  

 

Подпис: …………………………………………………………….. 

(име,  длъжност, печат) 

Забележки: 
1. Всички стойности на общата цена в цифри трябва да бъдат изписани и с думи. 
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Образец № 1.2.   

  
  

ОФЕРТА С ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
за обществена поръчка по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: 
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2020 година за нуждите на Русенски 
университет „Ангел Кънчев” по обособена позиция № 2 „Абонаментна доставка на  
рускоезични периодични издания през 2020 година”. 
 

от участник: …...……………………………………………………………………………… 

БУЛСТАТ/ЕИК.........................,адрес……………………………………………………….. 

представляван от……………………………...………………………………………………..  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие, както следва: 
1. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас 
обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия в проекта на договор и ги 
приемаме без възражения.  
2. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя и действащото законодателство.  
3. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще 
ползваме следните трети лица (капацитета на други субекти), за да изпълним критериите за 
подбор:   .................................................  

(описват се - наименование на третото лице, ЕИК/ЕГН, капацитета 

на други субекти, с които изпълнява критериите за подбор). 
4. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще 
ползваме  следните подизпълнители:  ...............................................  

(описват се - наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН,дял от поръчката, който ще бъде възложен на 
подизпълнителя). 

5. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се 
задължаваме при подписването на договора да  изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от 
ЗОП. 
6. Не е налице свързаност по смисъла на чл. 107, т. 4 от ЗОП с друг участник в 
процедурата. 
7. Не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
8. Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 2 
предлагаме обща цена за изпълнение на предметът на обществената поръчка в размер на 
……………………………… лв. /словом/ без вкл. ДДС или ……………………лв. / словом/ с вкл. 
ДДС, разпределена, както следва: 

 

№ Заглавие ISSN Брой Ед. цена 
без ДДС 

1 Автомобильный транспорт 0005-2345 1  

2 Вестник машиностроения 0042-4633 1  

3 Вестник Московского государственного технического 
университета имени Баумана. Серия 
“Машиностроение” 0236-3941 

1  

4 Вестник Московского государственного технического 
университета имени Баумана. Серия 
“Приборостроение” 

0236-3933 1  
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5 Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 
физической культуры 

0042-8787 1  

6 Вопросы психологии 0042-8841 1  

7 Двигателестроение 0202-1633 1  

8 Дошкольное воспитание 0012-561X 1  

9 Журнал акушерства и женских болезней 1684-0461 1  

10 Кузнечно-штамповочное производство 0234-8241 1  

11 Литейное производство 0024-449X 1  

12 Медицинская сестра 0025-8342 1  

13 Металловедение и термическая обработка металлов 0026-0819 1  

14 Начальная школа 0027-7371 1  

15 Открытые системы 1028-7493 1  

16 Педагогика 0869-561X 1  

17 Приборы и системы. Управление, контроль, 
диагностика 2073-0004 

1  

18 Радио 0033-765X 1  

19 Сварочное производство 0491-6441 1  

20 Тракторы и сельхозмашины 0235-8573 1  

 
9. Декларираме, че предлаганата цена за извършване на доставките включва всички 

разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото 
изпълнение на обществената поръчка.  

10. До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна 
и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете 
страни. 

11. При различие между предложените единични цени и калкулирана обща стойност от 
наша страна, за валидни да се  приемат предложените единични цени, като за обща стойност 
на ценовото ни предложение да се счита преизчислената обща крайна цена съобразно точния 
сбор от единичните цени. 

 

  

 

Подпис: …………………………………………………………….. 

(име,  длъжност, печат) 

Забележки: 
1. Всички стойности на общата цена в цифри трябва да бъдат изписани и с думи. 
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Образец № 1.3.   

  
  

ОФЕРТА С ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
за обществена поръчка по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: 
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2020 година за нуждите на Русенски 
университет „Ангел Кънчев” по обособена позиция № 3 „Абонаментна доставка на  
западноевропейски и американски периодични издания през 2020 година”. 
 

от участник: …...……………………………………………………………………………… 

БУЛСТАТ/ЕИК.........................,адрес……………………………………………………….. 

представляван от……………………………...………………………………………………..  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие, както следва: 
1. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас 
обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия в проекта на договор и ги 
приемаме без възражения.  
2. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя и действащото законодателство.  
3. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще 
ползваме следните трети лица (капацитета на други субекти), за да изпълним критериите за 
подбор:   .................................................  

(описват се - наименование на третото лице, ЕИК/ЕГН, капацитета 

на други субекти, с които изпълнява критериите за подбор). 
4. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще 
ползваме  следните подизпълнители:  ...............................................  

(описват се - наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН,дял от поръчката, който ще бъде възложен на 
подизпълнителя). 

5. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се 
задължаваме при подписването на договора да  изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от 
ЗОП. 
6. Не е налице свързаност по смисъла на чл. 107, т. 4 от ЗОП с друг участник в 
процедурата. 
7. Не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
8. Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 3 
предлагаме обща цена за изпълнение на предметът на обществената поръчка в размер на 
……………………………… лв. /словом/ без вкл. ДДС или ……………………лв. / словом/ с вкл. 
ДДС, разпределена, както следва: 

 

№ Заглавие ISSN Брой Ед. цена без ДДС 

1 The Annals of Applied Statistics  1932-6157 1  

2 The Annals of Statistics  0090-5364 1  

3 Biosystems Engineering  1537-5110 1  

4 CIRP Annals – Manufacturing Technology 0007-8506 1  

5 Computers & Electronics in Agriculture  0168-1699 1  

6 Control Engineering Practice  0967-0661 1  

7 The Economist 0013-0613 1  

8 Finance 0752-6180 1  

9 Foundry Trade Journal 1758-9789 1  
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10 Giesserei 0016-9765 1  

11 International Journal on e-Learning (IJEL) 1537-2456 1  

12 Iso Focus + 2226-1095 1  

13 International Journal of Agricultural Management online 1  

14 Journal of Vibration and Control 1077-5463 1  

15 Konstruktion 0720-5953 1  

16 Linux Pro Magazine + DVD 1471-5678 1  

17 Mathematical and Computer Modelling of 
Dynamical Systems 1387-3954 

 
1 

 

18 Microprocessors and Microsystems  0141-9331 1  

19 Smart Highways  1  

20 Transactions of the ASABE 2151-0032 1  

21 Tribology Transactions 1040-2004 1  

22 Vakuum in Forschung & Praxis 0947-076X 1  

23 VDI –Z (Integrierte Produktion) 0042-1766 1  

 
 

9. Декларираме, че предлаганата цена за извършване на доставките включва всички 
разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото 
изпълнение на обществената поръчка.  

10. До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна 
и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете 
страни. 

11. При различие между предложените единични цени и калкулирана обща стойност от 
наша страна, за валидни да се  приемат предложените единични цени, като за обща стойност 
на ценовото ни предложение да се счита преизчислената обща крайна цена съобразно точния 
сбор от единичните цени. 

 

  

 

Подпис: …………………………………………………………….. 

(име,  длъжност, печат) 

Забележки: 
1. Всички стойности на общата цена в цифри трябва да бъдат изписани и с думи. 

  

 
 



 

 

Образец № 1.4.   

   
ОФЕРТА С ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
за обществена поръчка по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: 
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2020 година за нуждите на Русенски 
университет „Ангел Кънчев” по обособена позиция № 4 „Абонаментна доставка на  
данни ВИНИТИ – РАН  през 2020 година”. 
 
от участник: …...……………………………………………………………………………… 

БУЛСТАТ/ЕИК.........................,адрес……………………………………………………….. 

представляван от……………………………...………………………………………………..  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие, както следва: 
1. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас 
обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия в проекта на договор и ги 
приемаме без възражения.  
2. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя и действащото законодателство.  
3. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще 
ползваме следните трети лица (капацитета на други субекти), за да изпълним критериите за 
подбор:   .................................................  

(описват се - наименование на третото лице, ЕИК/ЕГН, капацитета 

на други субекти, с които изпълнява критериите за подбор). 
4. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще 
ползваме  следните подизпълнители:  ...............................................  

(описват се - наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН,дял от поръчката, който ще бъде възложен на 
подизпълнителя). 

5. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се 
задължаваме при подписването на договора да  изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от 
ЗОП. 
6. Не е налице свързаност по смисъла на чл. 107, т. 4 от ЗОП с друг участник в 
процедурата. 
7. Не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
8. Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка по обособена позиция № 4 
предлагаме обща цена за изпълнение на предметът на обществената поръчка в размер на 
……………………………… лв. /словом/ без вкл. ДДС или ……………………лв. / словом/ с вкл. 
ДДС. 

 
9. Декларираме, че предлаганата цена за извършване на доставките включва всички 

разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото 
изпълнение на обществената поръчка.  

10. До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна 
и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете 
страни. 

11. При различие между предложените единични цени и калкулирана обща стойност от 
наша страна, за валидни да се  приемат предложените единични цени, като за обща стойност 
на ценовото ни предложение да се счита преизчислената обща крайна цена съобразно точния 
сбор от единичните цени. 

 

Подпис: …………………………………………………………….. 

(име,  длъжност, печат) 

Забележка: Стойността на общата цена в цифри трябва да бъдат изписани и с думи. 



Образец № 2    

   

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 192, ал.1 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП  

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………………….., 
ЕГН..................................., с лична карта № …………..……………………, изд. на 
…………………….….. от ………………….., в качеството ми на …………........(изписва се 
длъжността) на………................................................(наименованието на участника),  
ЕИК..............................................., със седалище и адрес на 
управление........................................................участник в обществена поръчка с предмет: 
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2020 година за нуждите на 
Русенски университет „Ангел Кънчев” по обособени позиции, както следва: 
 

 Обособена 
позиция № 1 

Абонаментна доставка на българоезични периодични издания 
през 2020 година 

 Обособена 
позиция № 2 

Абонаментна доставка на рускоезични периодични 
издания през 2020 година 

 Обособена 
позиция № 3 

Абонаментна доставка на западноевропейски и американски 
периодични издания през 2020 година” 

 Обособена 
позиция № 4 

Абонаментна доставка на данни ВИНИТИ – РАН през 2020 
година 

 

Забележка: Отбележете с „х” позицията, за която се подава документа. В случай, че 
участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, достатъчна е 
само една декларация, в която да се посочат обособените позиции, за които е 
подадена оферта. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:  

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се 
зачертава) за престъпление по чл.  108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 
217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е  от 
Наказателния кодекс;  

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези 
по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.  

3. Не е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ЗОП, който не може 
да бъде отстранен.  

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.  
 
        …………………… 2019 г.                        Декларатор: ……………………….  

    

  

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, 
съгласно чл. 40 от ППЗОП, във връзка с изискването на чл. 192, ал. 1 от ЗОП. 
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Образец № 3   
  

 Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 192, ал.1 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3,4,5,6 от ЗОП 

  

Долуподписаният /-ната/ ………….………….., ЕГН..............с лична карта № …………, изд. на 
…………………….. от ………, в качеството ми на …………...... на участника ………….. в обществена 
поръчка с предмет: „Абонаментна доставка на вестници и списания през 2020 година за 
нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” по обособени позиции, както следва: 

 

 Обособена 
позиция № 1 

Абонаментна доставка на българоезични периодични издания през 
2020 година 

 Обособена 
позиция № 2 

Абонаментна доставка на рускоезични периодични 
издания през 2020 година 

 Обособена 
позиция № 3 

Абонаментна доставка на западноевропейски и американски 
периодични издания през 2020 година” 

 Обособена 
позиция № 4 

Абонаментна доставка на данни ВИНИТИ – РАН през 2020 година 

 
Забележка: Отбележете с „х” позицията, за която се подава документа. В случай, че участникът подава оферта 

за повече от една обособена позиция, достатъчна е само една декларация, в която да се посочат обособените 
позиции, за които е подадена оферта. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:  

1. Представлявания от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни 
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 
по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 
участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

3. Представлявания от мен участник:  

- не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

- е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

4. Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение 
на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 
301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя 
в 3-дневен срок от настъпването им.  

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс.  

 
  ……………………г.                         Декларатор: …………………… 

     (дата на подписване)              (подпис и печат)  

  Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да 
представлява участника. 
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Образец № 3.1. 

ДОГОВОР 
 
 
 Днес, .................2019 г., в гр. Русе,  между:  
 
1. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ «АНГЕЛ КЪНЧЕВ», със седалище и адрес на управление 

гр.Русе, ул. ”Студентска”  № 8, БУЛСТАТ  000522685, представляван от чл.-кор проф. 
дтн Христо Иванов Белоев – ректор, и Яна Кралева Пантелеева – гл. счетоводител,  
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и, 

2. ……,   със   седалище   и   адрес   на управление: ….., представлявано … в качеството 
на….., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  определен за изпълнител 
по Обособена позиция № 1 "Абонаментна доставка на българоезични периодични 
издания през 2020 година”, на основание утвърден протокол   от …….г. след 
проведена процедура по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти по реда 
на глава  26 от ЗОП, на основание чл. 194, ал. 1 от същия закон се сключи 
настоящият договор, като страните се споразумяха за следното: 

 
І . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение 
да доставя  българоезичните периодични издания, съгласно Оферта (Приложение № 
1), неразделна част от настоящия договор. 

(2) В случай, че издаването на някое заглавие бъде преустановено от издателя, същото 
се заменя с друго по избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на същата стойност (като тази замяна 
не се смята за допълнителен абонамент). 

ІІ. СРОК МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 
Чл.2. (1) Настоящият договор е със срок за изпълнение 12/дванадесет/ месеца: януари 

2020 – декември 2020 г. и влиза в сила от 01.01.2020 година. 
(2) Срок на абонаментната доставка: Печатните периодични издания ще се доставят на 

адреса на възложителя, както следва:  

- за ежедневници – деня на тяхното издаване;  

- за български издания със седмична периодичност - деня, следващ тяхното 
издаване; 

(3) Час и място на доставката: до 08:00 часа при Охраната на Русенски университет 
“А. Кънчев” Адрес: 7017 Русе, ул. Студентска” 8, в Централен корпус или 
съответно в градовете Разград, Силистра и Видин, по указания на възложителя. 

ІІІ. РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл.3.(1) Българските печатни периодични и on-line издания се доставят на адреса на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по приложен списък към договора. 

(2) Приложеният списък от периодични печатни и on-line издания е неразделна част 
от договора и не подлежи на промяна за срока на договора. 

(3) Изпълнителят доставя периодичните издания, окомплектовани поотделно за 
Университетската библиотека и за Ректората, като за Ректората са разделени по 
отдели. 

ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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Чл.4. (1) Заплащането по договора се извършва в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на  
… лева без ДДС (словом: ) или  …. лева с ДДС (словом:…). 

(2) Цената е определена при условията на твърда договорна стойност и не подлежи 
на предоговаряне, освен случаите, предвидени в ЗОП.  

(3) Цените за абонаментната доставка на българоезични периодични издания 
съгласно ценовата оферта за обособена позиция № 1, представляваща неразделна 
част от този договор включват всички мита, такси и транспортни разходи по 
доставката до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и остават непроменени до изтичане срока 
на този договор.  

(4) При промяна от издателя на периодичността на издание, посочено в ценовата 
оферта за обособена позиция № 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава точен брой книжки от 
изданието, чиято обща стойност отговаря на заплатената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума. 

(5) Плащането ще се извърши в 10-дневен  срок от подписването на този договор въз 
основа на представена фактура с платежно нареждане по следната банкова сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

  БАНКА:    
  IBAN    
  BIC:   

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получава доставките в сроковете и при условията на настоящия договор;  
2. Да прави искане за замяна на заглавията от приложения списък по чл.3 (1) от този 

договор, когато се преустанови издавеното им. В този случай цената на заместващото 
заглавие трябва да е идентична на цената на замененото заглавие;  

3. Да получава, при поискване, информация за всички обстоятелства, свързани с 
изпълнението на този договор, както и 24-часов достъп за on-line справки, поръчки, 
следене на направени поръчки;  

4. Да осъществява контрол във всеки момент по изпълнението на договора относно 
качеството, количествата и сроковете за изпълнение и др., без да пречи на неговото 
изпълнение. 

5. Да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява 
задълженията, поети с този договор; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да заплаща уговорената цена в размера, в сроковете и условията, определени в този 

договор. 
2. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за липси, негодни броеве или закъснения при 

доставката. 
Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи уговореното възнаграждение, при спазване на сроковете и условията на 

настоящия договор. 
2. да развали договора едностранно, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не изпълнява 

задълженията, поети с този договор; 
 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да осъществява доставката, при стриктно спазване на мястото на доставката, 

сроковете, бройките, качеството и наименованието на периодичните издания и бази 
данни, според приложените спецификации и уговорените условия;  

2. Да предава печатните издания опаковани /и надписани за краен получател/ по 
подходящ начин, гарантиращ тяхната цялост и възможността да бъдат ползвани по 
предназначение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

3. Да подава своевременно информация за спрели и липсващи заглавия; 
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4. Да достави липсващите или негодни броеве от съответното издание, ако липсата или 
повреждането им е по негова вина.  

5. Да отговаря в срок до 3 (три) дни на подадени рекламации, както и представя 
поисканата информация в същия срок; 

6. При неизпълнение на поръчките от страна на издателя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата равна на стойността на не доставените 
издания;  

7. Да гарантира и осигурява 24-часов достъп до информационната си система, както и 
своевременната им актуализация на on-line изданията;  

8. Да осигурява достъп до съответното ниво на абонираните on-line издания и по 
поръчка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на отделни статии, публикации и др., съгласно 
предложението от своята оферта, представляваща неразделна част от този договор.  

9. Да не предявява претенции за увеличение на цената по чл.4 (1) от този договор, както 
и цените на отделните заглавия по приложената оферта.  

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговоря за съблюдаването и защитата на авторските права 
върху научните периодични издания и базите данни. 

VІ. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл.7. (1) Рекламациите трябва да се предоставят в писмен вид. 
(2) Рекламации за качество се подават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 дни от датата на 

получаване на съответното издание, предмет на този договор. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря в срок до 3 (три) дни на подадени рекламации, както и 
представя поисканата информация в същия срок; 
(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави липсващия или повредения брой, той е 

задължен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, равна на стойността на липсващия 
или повредения брой. 

(5) Рекламации за ненавременно получаване на абонираните издания се правят до 10 
дни след датата на очакваното получаване, съгласно условията, посочени в този 
договор.  

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява подаване, подновяване и следене на рекламациите 
съгласно приложена оферта. 

VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл.8. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила по 
смисъла на Търговския закон. Никоя от страните не може да се позовава на 
непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за 
възникването й.  

(2) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този 
договор поради непреодолима сила, е длъжна незабавно:  
1. Да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява 

неизпълнение на задълженията й; за степента, до която това събитие 
възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на 
събитието – ако са известни; за неговото предполагаемо времетраене.  

2. Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 
минимум понесените вреди и загуби.  

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира, 
доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин чрез полагане на 
всички разумни грижи.  
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(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на 
договора.  

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.  
(6) Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила”, ако:  

1. Ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е 
изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.  

2. Ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на 
всички разумни грижи.  

VІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
Чл.9. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при 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 
трети лица.  

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставят на 
трети лица, освен с изричното му писмено съгласие. 

ІХ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 
Чл.10. (1)  При неизпълнение на поръчките поради прекратяване на издаване на 

съответно заглавие от страна на издателя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да 
възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, равна на стойността на не доставените 
издания. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това 
обстоятелство веднага след узнаването му. 

(2) При закъснение на доставката на абонамента по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 
7 дни, той е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % на 
ден, но не повече от 10 % от стойността на закъснелите доставки.  

(3) При закъснение на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 20 дни след 
срока, посочен договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща допълнително 1/360 от 
годишната лихва на БНБ за всеки ден закъснение.  

(4) При прекратяване на договора при условията, описани в чл.11(1)  и чл.11(2), 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) При прекратяване на договора при условията , описани в чл.11(1) т.3, чл.11(2) т.5 и 
чл.11(3), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършените и 
неразплатени услуги, доказани с протоколи, фактури и финансов отчет. 

 
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.11. (1)  Настоящият договор се прекратява:  
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид.  
2. с окончателното му изпълнение след изтичане на срока;  
3. с отпадане на основанието, въз основа на което този договор е сключен.  
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при следните условия:  
1. едностранно, с 14-дневно писмено предизвестие при неизпълнение или системно 

лошо изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
2. едностранно, с 14-дневно писмено предизвестие - когато три пъти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предложи цени, по-високи от тези, посочени в ценовата му оферта.  
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3. едностранно, без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по каквато и да е 
причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.  

4. при констатирани нередности или конфликт на интереси - с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

5. когато в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 
състояние да изпълни своите задължения с писмено уведомление, веднага след 
настъпване на обстоятелствата. В този случай възложителят дължи на изпълнителя 
обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно писмено 
предизвестие, отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при системна забава на плащането с 
повече от двадесет работни дни. 

ХІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Чл.12. (1) Настоящият договор може да се изменя само при условията на чл.116 ЗОП. 

Всички изменения и допълнения към договора се изготвят и подписват в писмен вид 
от упълномощени представители на страните.  

(2) Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 
настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - 
от компетентния съд.  

(3) За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.  

Чл.13. (1)  Неразделна част от този договор е офертата на Изпълнителя ведно с всички 
приложения към нея, въз основа на която е определен за изпълнител на настоящата 
обществена поръчка.  

(2) Текстовете на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като 
взаимосвързани, поради което при неяснота или противоречие между тях, посочените 
документите ще се прилагат в следната последователност в зависимост от своя 
приоритет, както следва:  
- Договор;  
- Оферта (с приложенията към нея);  
- Технически спецификации;  
- Всички други документи, представляващи част от договора.  

Чл.14. (1)   Във връзка с изпълнението на този договор Възложителят и Изпълнителят 
определят за упълномощени свои представители (координатори) следните свои 
служители:  

 Координатор от страна на Възложителя:  
Светлана Драганова Георгиева – главен библиотекар при УБ,  тел. 082 888577; e-mail: 
sdgeorgieva@uni-ruse.bg 

Координатор от страна на Изпълнителя:  
Име:    
Телефон:   
E-mail:   
които ще упражняват текущ контрол по изпълнението на договора, в т.ч. подписване 
на протоколи, справки и други документи, съставяни по изпълнението на договора.  

 
ХІІ. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ 

Чл.15. (1)   Адресите за уведомления на страните са :  
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”,  
Седалище: гр. Русе, ул. „Студентска” №8. 
ЕИК: 000522685 



 

Page 6 of 6 

 

  
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – съгласно актуалната регистрация в Търговския регистър. 

 (2)   Всички уведомления, направени между страните следва да се извършват в 
писмена форма чрез писмо, факс или по електронен път на български език.  

(3)   Уведомлението влиза в сила при получаването му или на посочената дата за 
влизане в сила, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна. 
Настоящият договор съдържащ 6 /шест/ страници, се състави и подписа в три 
еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и влиза 
в сила от датата на неговото подписване. 

Приложения: 
Приложение №1: Оферта. 
 

ДОГОВОРИЛИ СЕ: 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
 
 

РУ “А. КЪНЧЕВ”:                                                                               :    
     
         
РЕКТОР:             
/чл.-кор. проф дтн Христо Белоев/      
 
Гл. счетоводител:    

/Яна Кралева/ 
 
Съгласувано: _________________ 
             /В. Гегов/ 
 
       

/адвокат Ралица Барашка/ 
 
______________________ 
/Кр. Николов – фин. контрольор/ 

 



 

 

Образец № 3.2. 

ДОГОВОР 
 
 
  
 Днес, .................2019 г., в гр. Русе,  между:  
 
1. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ «АНГЕЛ КЪНЧЕВ», със седалище и адрес на управление 

гр. Русе, ул. ”Студентска”  № 8, БУЛСТАТ  000522685, представляван от  чл.-кор. проф. 
дтн Христо Иванов Белоев – Ректор, и Яна Кралева Пантелеева – гл. счетоводител,  
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и, 

2. …………………………………………………. ,   със   седалище   и   адрес   на управление: 
……………………………….., вписано в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК………………, представлявано от 
…………………………………………….., в качеството му на ......................................, 
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  определен за изпълнител по 
Обособена позиция № 2 «Абонаментна доставка на  рускоезични периодични издания 
през 2019 година”, на основание утвърден протокол от .. 2019 година, след проведена 
процедура по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти по реда на глава  26 
от ЗОП, на основание чл. 194, ал. 1 от същия закон се сключи настоящият договор, 
като страните се споразумяха за следното: 

І . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 
доставя  абонамента на  рускоезични периодични издания през 2020 г. по Обособена 
позиция № 2 съгласно оферта (Приложение №1), неразделна част от настоящия 
договор. 

(2) В случай, че издаването на някое заглавие бъде преустановено от издателя, същото 
се заменя с друго по избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на същата стойност (като тази замяна 
не се смята за допълнителен абонамент). 

ІІ. СРОК МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 
Чл.2. (1) Настоящият договор е със срок за изпълнение 12/дванадесет/ месеца: януари 

2020 – декември 2020 г. и влиза в сила от 01.01.2020 година. 
(2) Срок на абонаментната доставка: Печатните периодични издания ще се доставят 

на адреса на възложителя в рамките на работния ден до 17 часа, както следва:  
- за чужди издания –седем дни след издаване;  

- за издания с друга периодичност –три дена след тяхното издаване;  

- за годишници –седем дена след тяхното издаване.  
(3) Час и място на доставката: в рамките на работния ден до 17 часа при Охраната на 

РУ – Централен корпус, в Пощенски клон Русе 7017 или съответно в градовете 
Разград, Силистра и Видин, по указания на възложителя. 

(4) Окомплектованост на доставката: периодичните издания са само за 
Университетската библиотека, те трябва да бъдат опаковани и съответно маркирани. 
Върху пратката да се посочва датата на доставката. 

ІІІ. РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ДОГОВОРА 
Чл.3.(1) Научните печатни периодични издания се доставят на адреса на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по приложен списък към договора.  
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(2) Списъкът от периодични печатни издания е неразделна част от ценовото 
предложение на изпълнителя и не подлежи на промяна за срока на договора.  

(3) Всяко от печатните научни периодични издания по приложения списък от този 
договор е със защитено авторско право и страните се задължават да го спазват. 

ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.4. (1) Заплащането се извършва в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на …………… 

лева без ДДС (словом: ………………………………….) или …………………..лева с ДДС 
(словом:…………………………………...). 

(2) Цените на научните периодични издания съгласно ценовата оферта на 
рускоезични периодични издания по обособена позиция № 2, представляваща 
неразделна част от този договор включват всички мита, такси и транспортни разходи 
по доставката до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и остават непроменени до изтичане срока 
на този договор.  

(3) При промяна от издателя на периодичността на издание, посочено в ценовата 
оферта за обособена позиция № 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава точен брой книжки от 
изданието, чиято обща стойност отговаря на заплатената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума. 

(4) В цената са включени отделните издания и всички разходи по доставката им до 
адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) Плащането ще се извърши в 10-дневен  срок от подписването на този договор въз 
основа на представена фактура с платежно нареждане по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
БАНКА: ..........................;  

 IBAN ...................................................;  
 BIC: .......................... 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получава доставките в сроковете и при условията на настоящия договор;  
2. Да прави искане за замяна на заглавията от приложения списък по чл.3 (1) от този 

договор, когато се преустанови издавеното им. В този случай цената на заместващото 
заглавие трябва да е идентична на цената на замененото заглавие;  

3. Да получава, при поискване, информация за всички обстоятелства, свързани с 
изпълнението на този договор, както и 24-часов достъп за on-line справки, поръчки, 
следене на направени поръчки;  

4. Да осъществява контрол във всеки момент по изпълнението на договора относно 
качеството, количествата и сроковете за изпълнение и др., без да пречи на неговото 
изпълнение. 

5. Да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява 
задълженията, поети с този договор; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да заплаща уговорената цена в размера, в сроковете и условията, определени в този 

договор. 
2. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за липси, негодни броеве или закъснения при 

доставката. 
Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи уговореното възнаграждение, при спазване на сроковете и условията на 

настоящия договор. 
2. да развали договора едностранно, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не изпълнява 

задълженията, поети с този договор; 
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 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да осъществява доставката, при стриктно спазване на мястото на доставката, 

сроковете, бройките, качеството и наименованието на периодичните издания и бази 
данни, според приложените спецификации и уговорените условия;  

2. Да предава печатните издания опаковани /и надписани за краен получател/ по 
подходящ начин, гарантиращ тяхната цялост и възможността да бъдат ползвани по 
предназначение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

3. Да подава своевременно информация за спрели и липсващи заглавия; 
4. Да достави липсващите или негодни броеве от съответното издание, ако липсата или 

повреждането им е по негова вина.  
5. Да отговаря в срок до 3 (три) дни на подадени рекламации, както и представя 

поисканата информация в същия срок; 
6. При неизпълнение на поръчките от страна на издателя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата равна на стойността на недоставените издания;  
7. Да гарантира и осигурява 24-часов достъп до информационната си система, както и 

своевременната им актуализация на on-line изданията;  
8. Да осигурява достъп до съответното ниво на абонираните on-line издания и по поръчка 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на отделни статии, публикации и др., съгласно 
предложението от своята оферта, представляваща неразделна част от този договор.  

9. Да не предявява претенции за увеличение на цената по чл.4 (1) от този договор, както 
и цените на отделните заглавия по приложената оферта.  

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговоря за съблюдаването и защитата на авторските права 
върху научните периодични издания и базите данни. 

VІ. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл.7. (1) Рекламациите трябва да се предоставят в писмен вид. 
(2) Рекламации за качество се подават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 дни от датата на 

получаване на съответното издание, предмет на този договор. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря в срок до 3 (три) дни на подадени рекламации, както и 
представя поисканата информация в същия срок; 
(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави липсващия или повредения брой, той е 

задължен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, равна на стойността на липсващия 
или повредения брой. 

(5) Рекламации за ненавременно получаване на абонираните издания се правят до 10 
дни след датата на очакваното получаване, съгласно условията, посочени в този 
договор.  

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява подаване, подновяване и следене на рекламациите 
съгласно приложена оферта. 

VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл.8. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила по смисъла на 
Търговския закон. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, 
ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.  

(2) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този 
договор поради непреодолима сила, е длъжна незабавно:  
1. Да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява 

неизпълнение на задълженията й; за степента, до която това събитие възпрепятства 
изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието – ако са 
известни; за неговото предполагаемо времетраене.  
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2. Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум 
понесените вреди и загуби.  

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира, 
доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин чрез полагане на 
всички разумни грижи.  

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на 
договора.  

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.  
(6) Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила”, ако:  

1. Ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е 
изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.  

2. Ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на 
всички разумни грижи.  

VІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
Чл.9. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при 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 
трети лица.  

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставят на трети 
лица, освен с изричното му писмено съгласие. 

ІХ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 
Чл.10. (1)  При неизпълнение на поръчките поради прекратяване на издаване на 

съответно заглавие от страна на издателя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да 
възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, равна на стойността на не доставените издания. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това обстоятелство 
веднага след узнаването му. 

(2) При закъснение на доставката на абонамента по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 
7 дни, той е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % на 
ден, но не повече от 10 % от стойността на закъснелите доставки.  

(3) При закъснение на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 20 дни след 
срока, посочен договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща допълнително 1/360 от годишната 
лихва на БНБ за всеки ден закъснение.  

(4) При прекратяване на договора при условията, описани в чл.11(1)  и чл.11(2), 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) При прекратяване на договора при условията , описани в чл.11(1) т.3, чл.11(2) т.5 и 
чл.11(3), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършените и 
неразплатени услуги, доказани с протоколи, фактури и финансов отчет. 

 
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.11. (1)  Настоящият договор се прекратява:  
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид.  
2. с окончателното му изпълнение след изтичане на срока;  
3. с отпадане на основанието, въз основа на което този договор е сключен.  
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при следните условия:  
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1. едностранно, с 14-дневно писмено предизвестие при неизпълнение или системно лошо 
изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. едностранно, с 14-дневно писмено предизвестие - когато три пъти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предложи цени, по-високи от тези, посочени в ценовата му оферта.  

3. едностранно, без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по каквато и да е 
причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.  

4. при констатирани нередности или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно 
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

5. когато в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние 
да изпълни своите задължения с писмено уведомление, веднага след настъпване на 
обстоятелствата. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за 
претърпените вреди от сключването на договора.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно писмено 
предизвестие, отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при системна забава на плащането с 
повече от двадесет работни дни. 

ХІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Чл.12. (1) Настоящият договор може да се изменя само при условията на чл.116 ЗОП. 

Всички изменения и допълнения към договора се изготвят и подписват в писмен вид от 
упълномощени представители на страните.  

(2) Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 
настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от 
компетентния съд.  

(3) За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.  

Чл.13. (1)  Неразделна част от този договор е офертата на Изпълнителя ведно с всички 
приложения към нея, въз основа на която е определен за изпълнител на настоящата 
обществена поръчка.  

(2) Текстовете на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като 
взаимосвързани, поради което при неяснота или противоречие между тях, посочените 
документи ще се прилагат в следната последователност в зависимост от своя 
приоритет, както следва:  
- Договор;  
- Оферта (с приложенията към нея);  
- Технически спецификации;  
- Всички други документи, представляващи част от договора.  

Чл.14. (1)   Във връзка с изпълнението на този договор Възложителят и Изпълнителят 
определят за упълномощени свои представители (координатори) следните свои 
служители:  

 Координатор от страна на Възложителя:  
Светлана Драганова Георгиева – главен библиотекар при УБ,  тел. 082 888577; e-
mail: sdgeorgieva@uni-ruse.bg 

Координатор от страна на Изпълнителя:  
Име: .......................................................  
Телефон: ................................................  
E-mail: ....................................................,  

които ще упражняват текущ контрол по изпълнението на договора, в т.ч. подписване на 
протоколи, справки и други документи, съставяни по изпълнението на договора.  
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ХІІ. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ 

Чл.15. (1)   Адресите за уведомления на страните са :  
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”,  
Седалище: гр. Русе, ул. „Студентска” №8. 
ЕИК: 000522685 
Светлана Драганова Георгиева – главен библиотекар при УБ,  тел. 082 888577; e-mail: 
sdgeorgieva@uni-ruse.bg 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
Седалище: ............................... 
ул. „........................................ 
ЕИК:............................ 
Тел...................................................... 
Факс:……………………… 

(2)   Всички уведомления, направени между страните следва да се извършват в писмена 
форма чрез писмо, факс или по електронен път на български език.  

(3)   Уведомлението влиза в сила при получаването му или на посочената дата за 
влизане в сила, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна. 
Настоящият договор съдържащ 6 /шест/ страници, се състави и подписа в три 
еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и влиза 
в сила от датата на неговото подписване. 

Приложения: 
Приложение №1: Оферта. 
 
 

ДОГОВОРИЛИ СЕ: 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
 
 

РУ “А. КЪНЧЕВ”:                                                                              ……………….      
      
         
РЕКТОР:             
/чл.-кор. проф дтн Христо Белоев/      
 
Гл. счетоводител:    

/Яна Кралева/ 
 
Съгласувано: _________________ 
             /В. Гегов/ 
 
       

/адвокат Ралица Барашка/ 
 
  _______________ 

/Кр. Николов – фин. контрольор/ 



 

 

Образец № 3.3. 

ДОГОВОР 
 
 
  
 Днес, .................2019 г., в гр. Русе,  между:  
 
1. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ «АНГЕЛ КЪНЧЕВ», със седалище и адрес на управление 

гр. Русе, ул. ”Студентска”  № 8, БУЛСТАТ  000522685, представляван от  чл.-кор. проф. 
дтн Христо Иванов Белоев – Ректор, и Яна Кралева Пантелеева – гл. счетоводител,  
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и, 

2. …………………………………………………. ,   със   седалище   и   адрес   на управление: 
……………………………….., вписано в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК………………, представлявано от 
…………………………………………….., в качеството му на ......................................, 
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  определен за изпълнител по 
Обособена позиция № 3 «Абонаментна доставка на западноевропейски и американски 
периодични издания през 2020 година”, на основание утвърден протокол от .. 2019 
година, след проведена процедура по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на 
оферти по реда на глава  26 от ЗОП, на основание чл. 194, ал. 1 от същия закон се 
сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното: 

І . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 
доставя  абонамента на западноевропейски и американски периодични издания през 
2019 г. по Обособена позиция № 3 съгласно оферта (Приложение №1), която е 
неразделна част от настоящия договор. 

(2) В случай, че издаването на някое заглавие бъде преустановено от издателя, същото 
се заменя с друго по избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на същата стойност (като тази замяна 
не се смята за допълнителен абонамент). 

ІІ. СРОК МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 
Чл.2. (1) Настоящият договор е със срок за изпълнение 12/дванадесет/ месеца: януари 

2020 – декември 2020 г. и влиза в сила от 01.01.2020 година. 
(2) Срок на абонаментната доставка: Печатните периодични издания ще се доставят 

на адреса на възложителя в рамките на работния ден до 17 часа, както следва:  
- за чужди издания –седем дни след издаване;  

- за издания с друга периодичност –три дена след тяхното издаване;  

- за годишници –седем дена след тяхното издаване.  
(3) Час и място на доставката: в рамките на работния ден до 17 часа при Охраната на 

РУ – Централен корпус, в Пощенски клон Русе 7017 или съответно в градовете 
Разград, Силистра и Видин, по указания на възложителя. 

(4) Окомплектованост на доставката: периодичните издания са само за 
Университетската библиотека, те трябва да бъдат опаковани и съответно маркирани. 
Върху пратката да се посочва датата на доставката. 

ІІІ. РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ДОГОВОРА 
Чл.3.(1) Научните печатни периодични издания се доставят на адреса на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по приложен списък към договора.  
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(2) Списъкът от периодични печатни издания е неразделна част от ценовото 
предложение на изпълнителя и не подлежи на промяна за срока на договора.  

(3) Всяко от печатните научни периодични издания по приложения списък от този 
договор е със защитено авторско право и страните се задължават да го спазват. 

ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.4. (1) Заплащането се извършва в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на …………… 

лева без ДДС (словом: ………………………………….) или …………………..лева с ДДС 
(словом:…………………………………...). 

(2) Цените на научните периодични издания съгласно ценовата оферта на 
западноевропейски и американски периодични издания по обособена позиция №3, 
представляваща неразделна част от този договор включват всички мита, такси и 
транспортни разходи по доставката до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и остават 
непроменени до изтичане срока на този договор.  

(3) При промяна от издателя на периодичността на издание, посочено в ценовата 
оферта за обособена позиция № 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава точен брой книжки от 
изданието, чиято обща стойност отговаря на заплатената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума. 

(4) В цената са включени отделните издания и всички разходи по доставката им до 
адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) Плащането ще се извърши в 10-дневен  срок от подписването на този договор въз 
основа на представена фактура с платежно нареждане по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
БАНКА: ..........................;  

 IBAN ...................................................;  
 BIC: .......................... 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получава доставките в сроковете и при условията на настоящия договор;  
2. Да прави искане за замяна на заглавията от приложения списък по чл.3 (1) от този 

договор, когато се преустанови издавеното им. В този случай цената на заместващото 
заглавие трябва да е идентична на цената на замененото заглавие;  

3. Да получава, при поискване, информация за всички обстоятелства, свързани с 
изпълнението на този договор, както и 24-часов достъп за on-line справки, поръчки, 
следене на направени поръчки;  

4. Да осъществява контрол във всеки момент по изпълнението на договора относно 
качеството, количествата и сроковете за изпълнение и др., без да пречи на неговото 
изпълнение. 

5. Да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява 
задълженията, поети с този договор; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да заплаща уговорената цена в размера, в сроковете и условията, определени в този 

договор. 
2. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за липси, негодни броеве или закъснения при 

доставката. 
Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи уговореното възнаграждение, при спазване на сроковете и условията на 

настоящия договор. 
2. да развали договора едностранно, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не изпълнява 

задълженията, поети с този договор; 
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 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да осъществява доставката, при стриктно спазване на мястото на доставката, 

сроковете, бройките, качеството и наименованието на периодичните издания и бази 
данни, според приложените спецификации и уговорените условия;  

2. Да предава печатните издания опаковани /и надписани за краен получател/ по 
подходящ начин, гарантиращ тяхната цялост и възможността да бъдат ползвани по 
предназначение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

3. Да подава своевременно информация за спрели и липсващи заглавия; 
4. Да достави липсващите или негодни броеве от съответното издание, ако липсата или 

повреждането им е по негова вина.  
5. Да отговаря в срок до 3 (три) дни на подадени рекламации, както и представя 

поисканата информация в същия срок; 
6. При неизпълнение на поръчките от страна на издателя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата равна на стойността на недоставените издания;  
7. Да гарантира и осигурява 24-часов достъп до информационната си система, както и 

своевременната им актуализация на on-line изданията;  
8. Да осигурява достъп до съответното ниво на абонираните on-line издания и по поръчка 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на отделни статии, публикации и др., съгласно 
предложението от своята оферта, представляваща неразделна част от този договор.  

9. Да не предявява претенции за увеличение на цената по чл.4 (1) от този договор, както 
и цените на отделните заглавия по приложената оферта.  

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговоря за съблюдаването и защитата на авторските права 
върху научните периодични издания и базите данни. 

VІ. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл.7. (1) Рекламациите трябва да се предоставят в писмен вид. 
(2) Рекламации за качество се подават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 дни от датата на 

получаване на съответното издание, предмет на този договор. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря в срок до 3 (три) дни на подадени рекламации, както и 
представя поисканата информация в същия срок; 
(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави липсващия или повредения брой, той е 

задължен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, равна на стойността на липсващия 
или повредения брой. 

(5) Рекламации за ненавременно получаване на абонираните издания се правят до 10 
дни след датата на очакваното получаване, съгласно условията, посочени в този 
договор.  

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява подаване, подновяване и следене на рекламациите 
съгласно приложена оферта. 

VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл.8. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила по смисъла на 
Търговския закон. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, 
ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.  

(2) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този 
договор поради непреодолима сила, е длъжна незабавно:  
1. Да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява 

неизпълнение на задълженията й; за степента, до която това събитие възпрепятства 
изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието – ако са 
известни; за неговото предполагаемо времетраене.  
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2. Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум 
понесените вреди и загуби.  

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира, 
доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин чрез полагане на 
всички разумни грижи.  

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на 
договора.  

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.  
(6) Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила”, ако:  

1. Ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е 
изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.  

2. Ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на 
всички разумни грижи.  

VІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
Чл.9. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при 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 
трети лица.  

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставят на трети 
лица, освен с изричното му писмено съгласие. 

ІХ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 
Чл.10. (1)  При неизпълнение на поръчките поради прекратяване на издаване на 

съответно заглавие от страна на издателя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да 
възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, равна на стойността на не доставените издания. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това обстоятелство 
веднага след узнаването му. 

(2) При закъснение на доставката на абонамента по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 
7 дни, той е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % на 
ден, но не повече от 10 % от стойността на закъснелите доставки.  

(3) При закъснение на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 20 дни след 
срока, посочен договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща допълнително 1/360 от годишната 
лихва на БНБ за всеки ден закъснение.  

(4) При прекратяване на договора при условията, описани в чл.11(1)  и чл.11(2), 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) При прекратяване на договора при условията , описани в чл.11(1) т.3, чл.11(2) т.5 и 
чл.11(3), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършените и 
неразплатени услуги, доказани с протоколи, фактури и финансов отчет. 

 
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.11. (1)  Настоящият договор се прекратява:  
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид.  
2. с окончателното му изпълнение след изтичане на срока;  
3. с отпадане на основанието, въз основа на което този договор е сключен.  
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при следните условия:  
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1. едностранно, с 14-дневно писмено предизвестие при неизпълнение или системно лошо 
изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. едностранно, с 14-дневно писмено предизвестие - когато три пъти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предложи цени, по-високи от тези, посочени в ценовата му оферта.  

3. едностранно, без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по каквато и да е 
причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.  

4. при констатирани нередности или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно 
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

5. когато в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние 
да изпълни своите задължения с писмено уведомление, веднага след настъпване на 
обстоятелствата. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за 
претърпените вреди от сключването на договора.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно писмено 
предизвестие, отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при системна забава на плащането с 
повече от двадесет работни дни. 

ХІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Чл.12. (1) Настоящият договор може да се изменя само при условията на чл.116 ЗОП. 

Всички изменения и допълнения към договора се изготвят и подписват в писмен вид от 
упълномощени представители на страните.  

(2) Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 
настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от 
компетентния съд.  

(3) За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.  

Чл.13. (1)  Неразделна част от този договор е офертата на Изпълнителя ведно с всички 
приложения към нея, въз основа на която е определен за изпълнител на настоящата 
обществена поръчка.  

(2) Текстовете на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като 
взаимосвързани, поради което при неяснота или противоречие между тях, посочените 
документи ще се прилагат в следната последователност в зависимост от своя 
приоритет, както следва:  
- Договор;  
- Оферта (с приложенията към нея);  
- Технически спецификации;  
- Всички други документи, представляващи част от договора.  

Чл.14. (1)   Във връзка с изпълнението на този договор Възложителят и Изпълнителят 
определят за упълномощени свои представители (координатори) следните свои 
служители:  

 Координатор от страна на Възложителя:  
Светлана Драганова Георгиева – главен библиотекар при УБ,  тел. 082 888577; e-mail: 
sdgeorgieva@uni-ruse.bg 

Координатор от страна на Изпълнителя:  
Име: .......................................................  
Телефон: ................................................  
E-mail: ....................................................,  

които ще упражняват текущ контрол по изпълнението на договора, в т.ч. подписване на 
протоколи, справки и други документи, съставяни по изпълнението на договора.  
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ХІІ. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ 

Чл.15. (1)   Адресите за уведомления на страните са :  
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”,  
Седалище: гр. Русе, ул. „Студентска” №8. 
ЕИК: 000522685 
Светлана Драганова Георгиева – главен библиотекар при УБ,  тел. 082 888577; e-
mail: sdgeorgieva@uni-ruse.bg 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
Седалище: ............................... 
ул. „........................................ 
ЕИК:............................ 
Тел...................................................... 
Факс:……………………… 

(2)   Всички уведомления, направени между страните следва да се извършват в писмена 
форма чрез писмо, факс или по електронен път на български език.  

(3)   Уведомлението влиза в сила при получаването му или на посочената дата за 
влизане в сила, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна. 
Настоящият договор съдържащ 6 /шест/ страници, се състави и подписа в три 
еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и влиза 
в сила от датата на неговото подписване. 

Приложения: 
Приложение №1: Оферта. 
 
 
 

ДОГОВОРИЛИ СЕ: 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
 
 

РУ “А. КЪНЧЕВ”:                                                                              ……………….      
      
         
РЕКТОР:             
/чл.-кор. проф дтн Христо Белоев/      
 
Гл. счетоводител:    

/Яна Кралева/ 
 
Съгласувано: _________________ 
             /В. Гегов/ 
 
       

/адвокат Ралица Барашка/ 
   
  ___________________ 
  /Кр. Николов – фин.контрольор/  



О б р а з е ц  №  3 . 4 .  

Д О Г О В О Р  
 

Днес, ............... г., в гр. Русе, между: 
1. Русенски университет „Ангел Кънчев” ЕИК 000522685 със седалище град 

Русе, ул. „Студентска” № 8, представлявана от Ректора чл.-кор. проф. дтн Христо 
Иванов Белоев и Яна Кралева Пантелеева, главен счетоводител, от една страна, 
наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и, 

2. ……………………………,   със   седалище   и   адрес   на управление: 
……………………………….., вписано в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК………………, представлявано от …………….., в качеството му на 
......................................, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  определен 
за изпълнител по процедура с предмет: „Годишен абонамент и права за on – line достъп 
и ползване на информацията от реферативна база данни ВИНИТИ РАН за нуждите на 
Русенски университет „Ангел Кънчев” за 2019 година“, на основание утвърден протокол   
от …… 2019 г. след проведена процедура по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране 
на оферти по реда на глава  26 от ЗОП, на основание чл. 194, ал. 1 от същия закон се 
сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу 
уговореното в този договор възнаграждение да предостави/осигури абонамент и права 
за 24 – часов on – line достъп и ползване на информацията от реферативна база данни 
ВИНИТИ РАН за период от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., съдържаща реферати на 
научни списания, книги, материали от конференции, патенти с ретроспекция считано 
от 1981 година досега, включително в срока на изпълнение на договора. 
   

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 2. (1) За изпълнение предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, оферираната от него стойност  на  абонамента за достъп до 
посочените в чл.1, ал. 1 електронни бази данни, съдържащи научна литература, която 
е в общ размер на …. без ДДС или …. лв. с включен в цената ДДС. 

 (2) Посочената в ал. 1 цена е окончателна и включва всички разходи, такси, 
данъци, лицензионни възнаграждения и други плащания които могат да възникнат при 
и повод изпълнението на поръчката и не подлежат на увеличение. 

Чл. 3. (1) Заплащането на стойността за предоставяне/осигуряване на достъпа 
/абонамента/  до електронните бази данни се извършва от Възложителя  до 30 
/тридесет/ дни след подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на 
фактура в оригинал, по банков път, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …. 
 

ІІІ. МЯСТО И РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ДОГОВОРА 
Чл. 4. Абонаментът за достъп до електронните бази данни, предмет на 

настоящия договор, се осъществява чрез предоставяне на потребителско име и парола 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или се ограничава по IP адрес за достъп.  

Чл. 5. Абонаментът за достъп до електронната база данни, предмет на 
настоящия договор е непрекъснат 24-часов. 

Чл. 6. Електронните бази данни, предмет на договора и съдържащите се в нея 
произведения /литература/ е със защитено авторско право и страните се задължават 
да го спазват.  
 

ІV. СРОК НА ДОГОВОРА 



Чл. 7. Настоящият договор е със срок от 01.01.2020 до 31.12.2020 г. – период, за 
който е осигурен/предоставен абонамента за достъп до електронните бази данни, 
предмет на настоящия договор.   
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
/1/ да получи абонамента, предмет на настоящия договор, в сроковете и при 

условията, определени в договора;  
/2/ да  получи онлайн достъп до електронните бази данни, предмет на договора, 

като му бъде обезпечено пълното техническо обслужване на дейностите от страна на 
организацията, притежаваща правата върху базите данни – възможности за анализ, 
получаване на съобщения за нови статии и цитирания, преглед и разглеждане, 
изтегляне, разпечатване на абонираните продукти; 

/3/ да прави искане за замяна на някой от пакетите, включен в електронните бази 
данни, предмет на настоящия договор, в случай че достъпът до него бъде 
преустановен в рамките на срока на абонамента, без допълнително заплащане за 
предоставяне на абонамента за достъп до заменящият го пакет;  

/4/ да получава, при поискване, информация за всички обстоятелства, свързани 
с изпълнението на този договор, както и 24-часов достъп за on-line справки, поръчки, 
следене на направени поръчки;  

/5/ да осъществява контрол във всеки момент по изпълнението на договора 
относно качеството, количествата и сроковете за изпълнение и др. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
/1/ да обезпечи наличието на Интернет свързаност за техническите устройства, 

посредством които ще ползва услугата предмет на договора;   
/2/ да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при точно изпълнение на поетите от него 

задължения, сумата  по чл. 2, ал. 1, в срока и при условията, определени в договора.  
 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:   
/1/ да предостави/осигури абонамент за непрекъснат 24-часов, пълнотекстов 

достъп до електронните бази данни, предмет на настоящия договор, в сроковете и при 
условията, определени в този договор, при стриктно спазване на начина и мястото на 
предоставяне на услугата;  

/2/ да предостави/осигури онлайн достъпа до електронните бази данни, предмет 
на договора, като обезпечи пълното техническо обслужване  на  дейностите от страна 
на организацията, притежаваща правата върху базите данни – възможности за анализ, 
получаване на съобщения за нови статии и цитирания, преглед и разглеждане, 
изтегляне, разпечатване на абонираните продукти; 

/3/ да гарантира и осигурява 24-часов достъп до информационната си система, 
както и своевременната актуализация на on-line изданията и електронните бази данни;  

/4/ да предоставя/осигурява достъп до съответното ниво на абонираните 
електронни бази данни и по поръчка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на отделни статии, 
дисертации, публикации от научни симпозиуми, тезиси, патентна информация, 
съгласно предложението от своята оферта.  

/5/ да отговаря в срок до 24 часа на подадени рекламации, както и представя 
поисканата по чл. 8, ал.3 информация в същия срок;  

/6/ да предостави/осигури в срок до 10 дни абонамент за достъп до заместващ 
пакет от електронната база данни, в случай че достъпът до някой от пакетите, част от 
електронната база данни, предмет на настоящия договор, бъде преустановен в 
рамките на срока на договора, без допълнително заплащане от страна на 
Възложителя. 



/7/ да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването 
на подизпълнител/и, както и да предоставя на Възложителя информация за 
плащанията по договор/ите за подизпълнение ведно с представянето на оригинала на 
фактурата за извършено плащане/в приложимите случаи/ 

Чл. 11. В случай, че достъпът до електронните бази данни и/или на пакет от тях, 
предмет на договора, бъде прекъснат за период по-дълъг от 24 часа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата равна на стойността за времето, в 
което достъпът е бил прекъснат.  
 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
 Чл.12. (1)  Настоящият договор се прекратява:  

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид.  
2. с окончателното му изпълнение след изтичане на срока;  
3. с отпадане на основанието, въз основа на което този договор е сключен.  
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при следните условия:  
1. едностранно, с 14-дневно писмено предизвестие при неизпълнение или 

системно лошо изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
2. едностранно, с 14-дневно писмено предизвестие - когато три пъти 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предложи цени, по-високи от тези, посочени в ценовата му оферта.  
3. едностранно, без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по каквато 

и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.  

4. при констатирани нередности или конфликт на интереси - с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

5. когато в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не 
е в състояние да изпълни своите задължения с писмено уведомление, веднага след 
настъпване на обстоятелствата. В този случай възложителят дължи на изпълнителя 
обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.  
 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно 
писмено предизвестие, отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при системна забава на 
плащането с повече от двадесет работни дни. 
  

VIIІ. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 13. (1). В случай на забава в изпълнението на задължението на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащане на дължимото по този договор възнаграждение, същият 
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на законната лихва за забава върху 
забавената сума без ДДС за всеки просрочен ден.  

(2) В случай на забава в изпълнението на което и да е задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, дължимо съгласно договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 0.1% от общата сума по договора с ДДС за всеки просрочен ден 
забава. 
 

IХ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Чл. 14. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на 

договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени 
споразумения. 

Чл. 15. Споровете между страните, възникнали при и по повод изпълнението на 
договора или свързани с неговото тълкуване,недействителност,неизпълнение или 
прекратяване,се решават с писмено споразумение , а при непостигане на съгласие, се 
предявяват пред компетентния съд по реда на ГПК. 

Чл. 16. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
законодателството на Република България. 
 



Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка една от страните.   
 

Неразделна част от настоящия договор е оферта с ценово предложение. 
 

 
ДОГОВОРИЛИ СЕ: 

 
 
Възложител:                                                      Изпълнител: 
 
Ректор:                 Управител: 
(чл.кор. проф. дтн Христо Белоев)                     (…..) 
 
Гл. счетоводител: 

(Я. Кралева) 
 
Съгласували: 

(В. Гегов) 
 

(Р.Барашка) 
 
(Кр.Николов) 

 
 


