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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 доставката на ново МПС по смисъла на чл. 
3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

2.2.Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на 
ново моторно превозно средство. Процедурата не предвижда лизингови условия за 
закупуване на автомобила. 

2.3.Кратко описание на предмета на поръчката. 

Предложеният за доставка нов автомобил следва да притежава следните 
минимални технически характеристики: 

 

№ по 
ред 

 

Техническа 
характеристика 

 

Минимални изисквания 

1.  врати   четири 

2.  брой места   пет (4 + 1) 

3.   двигател 1) четири цилиндров, дизел с директно впръскване и турбина; 

2) минимум седемстепенна автоматична скоростна кутия с 

два съединителя; 

3) работен обем от 1950 до 2050 cm3; 

4) мощност не по-малко от 135 kW/ 188 p.s.; 

5) задвижване 4х4; 

6) клас на екологичност – мин. EURO 6. 

4. размери 1) обща дължина: не по-малко от 4770 mm; 

2) обща широчина: не по-малко от 2030 mm. 

5. екстериор 1) брони в цвета на купето; 

2) странични огледала и дръжки на вратите в цвета на 

автомобила; 

3) мигачи интегрирани в страничните огледала; 

4) алуминиеви джанти минимум 17`; 

5) цвят – тъмен металик; 

6) седан или хечбек. 

6. Други 
технически 
минимални 
изисквания 

1) тризонов климатроник с електронно регулиране на 

температурата; 

2) салон черна кожа; 

3) Airbag за водача и пътника до него; 



 

4) странични въздушни възглавници за водача и пътника до 

него; 

5) Start-Stop система за ре кооперация на спирачната енергия; 

6) темпомат и ограничител на скоростта; 

7) мултиколизионна спирачка; 

8) система против потегляне по наклон; 

9) система за следене на налягането в гумите; 

10) адаптивен контрол на окачването и избор на режим на 

шофиране; 

11) асистент за следене на лентата на движение; 

12) сензори за паркиране – отпред и отзад; 

13) мултифункционална камера за заден ход; 

14) звукова система; 

15) безключово палене и гасне на двигателя; 

16) LED главни фарове и стопове с метрични светлини и 

пръскачки; 

17) фарове за мъгла с функция за допълнително осветление 

в завой; 

18) електромеханична паркинг система; 

19) предни и задни електрически стъкла; 

20) волан с електромеханичен усилвател и регулиране на 

височината и дължината; 

21) мултифункционален кожен волан с управление на 

радиото и телефона; 

22) сензор за дъжд; 

23) огледала за обратно виждане; 

24) електрически странични огледала с подгряване и 

вградени мигачи; 

25) предни седалки с регулиране на височината и лумбални 

опори; 

26) подгряване на предни и задни седалки; 

27) триточкови колани и регулируеми подглавници за всички 

места; 

28) имобилайзър; 

29) прекъсване на горивото при удар; 

30) звукова сигнализация за забравени светлини и 

незакопчани колани; 

31) тонирани стъкла с UV филтър; 



 

 

2.4.Други изисквания към доставката и изпълнителя: 

2.4.1.Участникът трябва да осигури сервизна поддръжка на предлаганото МПС 
през периода на гаранцията или пробега. 

2.4.2.Възложителят определя следните минимални гаранционни условия: 
гаранционен срок - не по–малък от пет години или гаранционен пробег -  не по-
малък от 150 000 км; 

  

Важно: В случай, че гаранцията на производителя по т. 2.4.2 е по – 
благоприятна от минималните изисквания на възложителя, участникът следва да 
оферира поне гаранцията на производителя.  

 

2.4.3.Предлаганото за доставка МПС трябва да е фабрично ново, неупотребявано 
и да е произведено не по-рано от 01.01.2019г. 

2.4.4.Участникът трябва да регистрира от името на Възложителя предложеното 
МПС по реда на Наредба № І-45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, спиране от 
движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване 
на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда 
за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 
от 14.04.2000 г., посл. изм. и доп. бр. 20/2018г.). Регистрацията се извършва след 
провеждане на следните процедурни действия, а именно: 

1. Приемане на доставеното МПС от Възложителя, което се удостоверява с 
двустранно подписан приемно – предавателен протокол съгласно проекто - договора; 

2. Извършено плащане от страна на Възложителя, съгласно условията на 
проекто - договора. 

Към приемно – предавателния протокол за приемане на МПС от Възложителя се 
прилага необходимата документация за експлоатация и съответствие на български 
език или в превод: инструкция за експлоатация на МПС, сертификати за съответствие 
(в това число Сертификат за съответствие (СОС) или „еквивалентно/и", сервизни 
книжки, паспорти и/или други документи от производителя, съдържащи технически 
данни и характеристики на доставеното МПС. 

2.4.5.Определеният за изпълнител участник се задължава да осигури 
гаранционно обслужване при условията на офертата си, на фабричната гаранция на 
МПС и изискванията на възложителя. 

По време на гаранционния срок и при извършване на гаранционно обслужване 
определеният за изпълнител участник се задължава да влага само оригинални 
резервни части, материали и консумативи, съответстващи на фабричните изисквания 
на производителя на МПС. 

При гаранционно обслужване, за което технологичния срок изисква повече от 1 
(един) работен ден, определеният за изпълнител участник е длъжен при поискване от 
Възложителя да му осигури заместващо моторно превозно средство със същите или 
по-добри характеристики. 

 

3. Място на  доставката – град  Русе, ул. „Студентска“ № 1.  

32) затъмнени задно и задни странични стъкла; 

33) сенници с огледала и LED осветление; 

34) навигационна система с тъч скрийн дисплей; 

35) дигитално инструментално табло. 

7. Гаранция минимален гаранционен срок от 5 години или 150 000 km 



 

4. Прогнозна стойност. Срок на договора. Финансиране. Плащане. 

Прогнозната стойност на поръчката е 62 500,00 лева (шестдесет и две хиляди и 
петстотин) без включен в цената ДДС. Посочената прогнозна стойност е максималният 
финансов ресурс, който Възложителят допуска да усвои за доставката на МПС. 

Срокът за доставката на МПС е до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 
датата на подписване на договора. 

Финансирането на доставката е изцяло със средства на възложителя. 

Начинът на разплащане е посочен в проекто – договора. 

5.Изисквания за лично състояние на участниците. 

 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 дейност по предмета 
на договора съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и за 
което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.  

 Не могат да участват в процедурата участници, за които са налице 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

 Свързаните лица по смисъла на пар. 2, т.45 от ДР на ЗОП не могат да 
бъдат самостоятелни участници в процедурата. 

 Не са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

6.1.Минимални изисквания за техническите възможности на участниците: 

 Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано 
от датата на подаване на офертата, най-малко 3 (три) доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на обществената поръчка. Под „сходни“ с предмета на 
обществената поръчка възложителят ще приеме доставката на нови моторни превозни 
средства. 

 Участникът трябва да притежава права за представителство и търговия на 
предлаганото  ново моторно превозно средство. За целта към Офертата с техническо 
предложение участникът трябва да представи заверено копие от оторизационно 
писмо/сертификат или друг документ (валиден към крайния срок за подаване на 
оферти), издаден от производителя или официален негов представител на  ново 
моторно превозно средство, удостоверяващ права за представителство и търговия на 
предлаганото ново моторно превозно средство. 

 Участникът следва да разполага с оторизирани от производителя или 
официален негов представител на предлаганото ново моторно превозно средство, 
сервизен център за неговото гаранционно обслужване, разположен на не повече от 120 
км от град Русе. При гаранционно обслужване, за което технологичния срок изисква 
повече от 1 (един) работен ден, определеният за изпълнител участник е длъжен при 
поискване от Възложителя да му осигури заместващо моторно превозно средство със 
същите или по-добри характеристики от ремонтираните/обслужваните. 
Обстоятелствата се декларират в офертата с техническо предложение. 

6.2.Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 
документацията за обществената поръчка на интернет страницата на възложителя 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. Не се допуска представяне на варианти на офертата. 

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 лице с права да представлява участника, или 
надлежно упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за 
упълномощаване, който следва да е с нотариална заверка на подписа. 

9.6.Офертите се подават в определения в обявата срок 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 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, 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 на участника с техническо предложение - Образец № 1. 

9.11.3.Оторизационно писмо/сертификат или друг документ (валиден към 
крайния срок за подаване на оферти), издаден от производителя или официален негов 
представител на  ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за 
представителство и търговия на предлаганото ново моторно превозно средство. 



 

9.11.4.Декларации за установяване на обстоятелствата относно личното 
състояние – Образец № 3, 4, 5 и 6. 

9.11.5.Списък на изпълнените доставки, идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
документи, които доказват извършената доставка. 

9.11.6.Ценово предложение – Образец № 2.  

9.11.7.Други документи по преценка на участника. 

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

9.13.В случай, че в изготвените от участниците документи се констатира разлика 
между записванията с цифри и с думи, за вярно ще се приеме записаното с думи.  

9.14.От участие в процедурата ще бъде отстранен участник съгласно чл. 107 от 
ЗОП. 

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. 

12. Критерий за възлагане. 

12.1.Възложителят ще извърши оценка на представените оферти въз основа на 
критерия „оптимално съотношение качество - цена”.  

12.2.Възложителят предвижда следните два показателя за оценка на офертите 
на участниците: 

 цена на автомобила с коефициент на тежест 80% в крайната оценка на 
участника; 

 срок на доставка на автомобила с коефициент на тежест 20% в крайната 
оценка на участника. 

Всяка оферта ще бъде оценена по следната формула:  
(ЦЕНА мин./ЦЕНА оферта)х80 + (СРОК мин./СРОК оферта)х20  
Максималният брой точки на участник е 100 (сто). 
12.3.Всяка оферта ще бъде оценена съобразно горепосочената методика, като 

на първо място се класира офертата, получила най – голям брой точки. Останалите 
оферти се класират съответно. 

12.4.Предложената от участника цена следва да е закръглена до втория знак 
след десетичната запетая. Срокът на доставка следва да е посочен в дни (в случай, че 
същият е посочен в месеци, офертата ще бъде отстранена от участие). Под „дни“ се 
разбира календарни дни. 

13. Възложителят указва на участниците, че ще приложи правилото на чл. 
72 от ЗОП – необичайно благоприятна оферта. 

14.Дата и час на отваряне на офертите –  съгласно обявата за обществената 
поръчка, публикувана в профила на купувача. 

15.Сключване на договор. 
15.1.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 други документи, изисквани при 
сключване на договора. Изпълнението на посочените изисквания е основание за 
възложителя да се сключи договор с участника, избран за изпълнител. 

15.2.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. 

16.Приложения: 

 

Образец № 1 Оферта на участника с техническо предложение  

Образец № 2 Ценово предложение  

Образец № 3 Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1, 2, 7 от ЗОП 

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

Образец № 5 Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици  

Образец № 6 Декларация за свързаност и липса на основания по чл. 69 от 
ЗПКОНПИ. 

Приложение № 1 Договор 

 

 

 



Образец № 1 

 

ОФЕРТА НА УЧАСТНИКА С ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

Наименование на участника, правно - 

организационна форма:  

   

ЕИК (или аналогично)     

Седалище:  

Адрес за кореспонденция/телефон/факс/e-mail:  

 Списък на задължените лица по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП (съгласно чл. 40, ал. 3 от ППЗОП):  

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)  

    

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

  

 С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие  в обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване 
на ново МПС за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ с рег. № 2020-001. 

1. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни 
сме с клаузите на 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. Декларираме, че срокът на валидност на офертата ни е ………………….. календарни дни, считано от изтичане срока за 
подаване на оферти. 

6. В изпълнение на изискванията на документацията за участие ще доставим един брой ново моторно превозно средство, 

цвят ....................., марка ………………., модел ………………., производител ……………………………………  



Декларираме, че предложеното за доставка моторно превозно средство е фабрично ново, неупотребявано, произведено е на 

…………………… (не по-рано от 01.01.2019 г.) и e с характеристики, съответстващи на посочените от Възложителя в документацията за 

участие, а именно: 

 

№ Техническа 

характеристика 

Минимално изискване на възложителя Предложение на участника 

1. Врати четири  

2. Брой места пет (4 + 1)  

3. Двигател 1. четири цилиндров, дизел с директно 

впръскване и турбина; 

2. минимум седемстепенна автоматична 

скоростна кутия с два съединителя; 

3. работен обем от 1950 до 2050 cm3; 

4. мощност не по-малко от 135 kW/ 188 p.s.; 

5. задвижване 4х4; 

6. клас на екологичност – мин. EURO 6. 

 

 

4. Размери 1. обща дължина: не по-малко от 4770 mm; 

2. обща широчина: не по-малко от 2030 mm. 

 

5. Екстериор 1. брони в цвета на купето; 

2. странични огледала и дръжки на вратите в 

цвета на автомобила; 

3. мигачи интегрирани в страничните огледала; 

4. алуминиеви джанти минимум 17`; 

5. цвят – тъмен металик; 

6. седан или хечбек. 

 

6. Други технически 

изисквания 

1. тризонов климатроник с електронно 

регулиране на температурата; 

2. салон черна кожа; 

3. Airbag за водача и пътника до него; 

4. странични въздушни възглавници за водача и 

пътника до него; 

5. Start-Stop система за ре кооперация на 

спирачната енергия; 

 



6. темпомат и ограничител на скоростта; 

7. мултиколизионна спирачка; 

8. система против потегляне по наклон; 

9. система за следене на налягането в гумите; 

10. адаптивен контрол на окачването и избор на 

режим на шофиране; 

11. асистент за следене на лентата на движение; 

12. сензори за паркиране – отпред и отзад; 

13. мултифункционална камера за заден ход; 

14. звукова система; 

15. безключово палене и гасне на двигателя; 

16. LED главни фарове и стопове с метрични 

светлини и пръскачки; 

17. фарове за мъгла с функция за допълнително 

осветление в завой; 

18. електромеханична паркинг система; 

19. предни и задни електрически стъкла; 

20. волан с електромеханичен усилвател и 

регулиране на височината и дължината; 

21. мултифункционален кожен волан с управление 

на радиото и телефона; 

22. сензор за дъжд; 

23. огледала за обратно виждане; 

24. електрически странични огледала с 

подгряване и вградени мигачи; 

25. предни седалки с регулиране на височината и 

лумбални опори; 

26. подгряване на предни и задни седалки; 

27. триточкови колани и регулируеми подглавници 

за всички места; 

28. имобилайзър; 

29. прекъсване на горивото при удар; 

30. звукова сигнализация за забравени светлини и 

незакопчани колани; 

31. тонирани стъкла с UV филтър; 

32. затъмнени задно и задни странични стъкла; 

33. сенници с огледала и LED осветление; 



34. навигационна система с тъч скрийн дисплей; 

35. дигитално инструментално табло. 

7. гаранция минимален гаранционен срок от 5 години или 

150 000 km 

 

 

7. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката ……… (словом: …….) календарни дни (не по – дълъг от 60 календарни дни), считано 
от датата на подписването на договора. 

8. Сервизното обслужване ще бъде извършвано в следния обект - …………. (наименование, точен административен адрес). 

Приложения:  

 

 
Дата:................ 2020г.                                       Подпис и печат: 

.....................................  

 



 

1 

 
Образец № 2  

  
  

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
за обществена поръчка по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с 
предмет: „Доставка чрез закупуване на ново МПС за нуждите на Русенски университет 
„Ангел Кънчев“ с рег. № 2020-001 
 
от участник: …...……………………………………………………………………………… 

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

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

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка предлагаме обща цена за 
доставката 1 брой ново моторно превозно средство, цвят ..................., марка ………., 
модел …………., производител ……………………, подробно описано в офертата ни 
/образец № 1 от документацията за участие в процедурата/ е в размер на ……… 
/словом: ……/ без ДДС или ……… ./словом: ……./ с включен в цената ДДС. 
 

Декларираме, че  предложената цена включва всички разходи по изпълнение на всички 

действия, необходими за качественото изпълнение на обществената поръчка.  

 
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 
 

Дата  ________/ _________ / ______  

Име и фамилия         __________________________  

Длъжност  __________________________  

Подпис и печат  __________________________  

   

 



Образец № 3    

   

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

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

 

Долуподписаният /ата/ ……………………… , ЕГН................,  в качеството ми на  
………, ЕИК......................., участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез 
закупуване на ново МПС за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ с рег. 
№ 2020-001, 
 
 

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.  

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 
уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им на основание чл. 46, ал. 1 от 
ППЗОП. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.  

 
 

 
        …………………… 2020 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 и ал. 
2 (отм.), в сила съгласно пар. 131, ал. 3 от ПЗР от ЗОП. 
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Образец № 4   
  

 Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 192, ал.1 и ал. 2 (отм.) от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 3, 4, 5, 6 от ЗОП 

 

Долуподписаният /ата/ ……………………… , ЕГН................,  в качеството ми на  ………, 
ЕИК......................., участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване 
на ново МПС за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ с рег. № 2020-001, 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:  

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 участника, или аналогични задължения съгласно 
законодателството на държавата, в която 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:  
3.1. не е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва 

декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на 
критериите за подбор; 

3.2. е предоставил изискващата 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  участникът е 
установен. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им на основание чл. 46, ал. 1 от ППЗОП. 

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 № 5 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици  

 

Долуподписаният/ната/ ……, ЕГН......, в качеството ми на …………........(изписва се 
длъжността) на………. (наименованието на участника), ЕИК .........................., със 
седалище и адрес на управление ........................................................участник в 
обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на ново  МПС за нуждите на 
Русенски университет „Ангел Кънчев“, рег. № 2020-001 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 

1. Представляваното от мен дружество е/не е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. 

 
2. Представляваното от мен дружество е/не е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим. 
 
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици. 
 Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция 
с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим. 

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

Наказателния кодекс. 
 
 

Дата               г.       ДЕКЛАРАТОР:   _________ 
 

Гр.                        /подпис/ 
 

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 
декларацията се представя от лице/а, които могат самостоятелно да 
представляват участника. 
 



Образец № 6   
  

 Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

Долуподписаният /ата/ ……………………… , ЕГН................,  в качеството ми на  ………, 
ЕИК......................., участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване 
на ново МПС за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ с рег. № 2020-001, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:  

1. Не е налице свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник 
в процедурата. 

2. Не са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им на основание чл. 46, ал. 1 от ППЗОП. 

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. 

 



 
 

 
ДОГОВОР  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

 
Днес, .................2020 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 проф. Велизара Иванова 
Пенчева – Ректор, и Яна Кралева Пантелеева – гл. счетоводител,  наричан за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,и, 
  

2. …………………….,   със   седалище   и   адрес   на управление: ………………….., представлявано 
от …………………….., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание 
утвърден протокол след събиране на оферти по реда на глава двадесет и шеста от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и чл. 194, ал. … от същия закон се сключи настоящият договор 
след проведената процедура с предмет „Доставка чрез закупуване на ново МПС  за нуждите на 
Русенски университет „Ангел Кънчев“, рег. № 2020-001, като страните се договориха относно 
следното: 

 

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск 
съгласно клаузите на настоящия договор и офертата си доставката следното ново моторно 
превозно средство (МПС) : …….. 
 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и има действие 

между страните до окончателното изпълнение на всички поети по него задължения. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави МПС до мястото на изпълнение: гр. Русе, 

ул. „Студентска“ № 8, в срок от …………… (словом: ……………) календарни дни, считано от датата 
на сключване на договора. 
  

III. ЦЕНA И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 Чл. 3. (1) Стойността на моторното превозно средство по чл. 1 е ................... (словом: 
……………) лева без ДДС или ................... (словом: ……………………….) лева с ДДС. 

(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение 
предмета на договора, посочен в чл. 1, съобразно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
представляващо неразделна част от този договор. 
 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща договорената цена по ал. 1 по банков път по посочената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. 

(4) Заплащането на сумата по ал. 1 се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ еднократно, след 
извършване на доставката по договора и представяне на следните документи: 

- оригинал на Приемно – предавателен протокол по чл. 7, ал. 1 от договора; 

- оригинал на издаден от изпълнителя данъчен документ - фактура за плащане.  

(5) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) дни от датата на 
постъпване на фактурата по ал. 4, като срокът за плащане тече от датата на получаване на 
потвърждение за плащане по реда на Решение на МС № 592/21.08.2018 г.  

(6) Плащането на сумата по ал. 1 от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се извършва по 
посочената във фактурата банкова сметка. 

 
IV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
Чл. 4 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 



 
 

изпълнените от тях работи. Работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ните в 
офертата му подизпълнител/и в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 (три) дни от сключването на договор за 
подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя 
посочен в офертата подизпълнител да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от 
договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че не е нарушена 
забраната по чл. 75, ал. 2 от ППЗОП. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на 
подизпълнителите си, като участието им при изпълнението на поръчката, не изменя или намалява 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно настоящия договор. Видът и делът на участието на 
подизпълнителя/те следва да бъдат същите, като посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) При сключването на договор/и с подизпълнител/и, офериран/и в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия за това, че: 

1.приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителя/ите; 

2. действията на подизпълнителя/ите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 
на договора, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да иска освобождаването си от отговорност; 

3. при осъществяване на правата си по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може 
без ограничения да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителя/ите; 

4. подизпълнителят няма право да превъзлага една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави МПС по чл. 1 от договора, отговарящо 

на техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни задълженията си по договора и да упражнява 

всичките си права, с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
(3) Доставката на МПС се извършва на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в град Русе, ул. 

„Студентска“ № 8. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МПС по 

реда на  Наредба № І-45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане 
в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните 
превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за 
регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., посл. изм. и доп. бр. 
20/2018г.), при условията и сроковете, посочени в този договор.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено или устно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че 
МПС е доставено и може да бъде одобрено и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 7, ал. 1.    

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено или устно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че 
МПС е регистрирано от компетентните органи и може да бъде получено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
реда на чл. 7, ал. 3.    

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. приемно – предавателен протокол за одобрение и приемане на МПС от Възложителя; 

2. данъчен документ - фактура за плащане; 

3. приемно – предавателен протокол за предаване от Изпълнителя и приемане от 
Възложителя на МПС след регистрацията пред компетентните органи; 

4. необходимата документация за експлоатация и съответствие на български език или в 
превод: инструкция за експлоатация на МПС, сертификати за съответствие (в това число 
Сертификат за съответствие (СОС) или „еквивалентно/и", сервизни книжки, паспорти и/или други 
документи от производителя, съдържащи технически данни и характеристики на МПС;   

5. документи, удостоверяващи платените вносни мита, данъци, такси и други 
задължителни плащания, които са приложими, съгласно действащото законодателство, свързани 
с предмета на настоящата поръчка; 

6. приложимите документи, съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000 год.  



 
 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави МПС по чл. 1, окомплектовано съгласно 
офертата на Изпълнителя. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили 
промени или други причини, които затрудняват или пречат на точното изпълнение на този договор, 
както и да посочи възможно най-кратък срок за тяхното отстраняване. 

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване при условията 
на офертата си и фабрична гаранция на доставеното МПС. 

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага по време на гаранционния срок и при 
извършване на гаранционно обслужване само оригинални резервни части, материали и 
консумативи, съответстващи на фабричните изисквания на производителя на МПС. 

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при гаранционно обслужване, за което технологичният 
срок изисква повече от 1 (един) работен ден, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му осигури 
заместващо МПС със същите или по-добри характеристики от ремонтираните/обслужваните. 

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора. 
2. Да получи договорената цена при условията и по реда на Раздел III от настоящия договор 

при пълно и точно изпълнение на задълженията му по договора. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  цената по чл. 3, 

ал. 1 при условията и по реда, определени в настоящия договор. 
 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме МПС по реда на чл. 7, ал. 1, ако отговаря 
на договорените изисквания, в срок до 2 (два) работни дни след уведомяването от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да получи МПС   в срок до 2 (два) работни дни след   
уведомяването за регистрацията. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката на МПС 
на посочения в чл. 5, ал. 3 адрес, качествено, в срок и без отклонения.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички 
проблеми във връзка с изпълнение на договора, които възникнат и за които последният отговаря.  

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверка във всеки момент от изпълнението 
на договора относно качество, количества, стадий на изпълнение, параметри, без с това да пречи 
на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителна информация 
и/или документи във връзка с извършване на плащането по договора, които последният се 
задължава да предостави в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за хода на 
работата му във всеки момент от изпълнението на договора.  

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации при установяване на некачествено 
извършена работа по време на ремонтни дейности и гаранционното обслужване на МПС.  

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение 
при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка/и в 
размера, определен в Раздел IХ от настоящия договор.  

VІI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. 
Чл. 7. (1) Приемането на МПС  се извършва с Приемно – предавателен протокол за 

одобрение на доставеното МПС от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след проверка за съответствие на 
предложеното за доставка МПС и изискванията на възложителя и офертата на изпълнителя.   

(2) При констатиране на явни недостатъци, липси относно окомплектовката на МПС и 
документите и/или несъответствие на МПС с изискванията на възложителя и офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема МПС. В този случай, страните подписват Приемно 
– предавателния протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или 
несъответствия. В този случай  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и право на 
неустойки, изчислени в размер, съгласно Раздел IX от настоящия договор.  

(3) Към Приемно – предавателния протокол по чл. 7, ал. 1, се прилагат следните документи: 



 
 

необходимата документация за експлоатация и съответствие на български език или в превод: 
инструкция за експлоатация на МПС, сертификати за съответствие (в това число Сертификат за 
съответствие (СОС) или „еквивалентно/и", сервизни книжки, паспорти и/или други документи от 
производителя, съдържащи технически данни и характеристики на МПС; документи, 
удостоверяващи платените вносни мита, данъци, такси и други задължителни плащания, които са 
приложими, съгласно действащото законодателство, свързани с предмета на настоящата 
поръчка. Към Приемно – предавателния протокол за окончателното приемане на автомобила след 
неговата регистрация се прилагат приложимите документи, съгласно Наредба № І-45 от 
24.03.2000 год.  

 
VІІI. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ОКОМПЛЕКТОВКА НА НОВО МОТОРНО 

 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно обслужване при 

условията на представената оферта и фабричната гаранция на   доставеното МПС.  
 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави МПС с необходимите документи, 
гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език..  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на гаранционния срок и при извършване на 
гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи, 
съответстващи на фабричните изисквания на производителя на МПС.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при гаранционно обслужване, за което технологичният 
срок изисква повече от 1 (един) работен ден, и при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да 
му осигури заместващо МПС със същите или по-добри характеристики от 
ремонтираните/обслужваните. 

(5) Гаранционният срок  на доставеното МПС е ………. години или пробег ………… км, в 
зависимост от това кое от двете събития ще настъпи първо. 

 
ІX. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 9. (1) За всички случаи на неизпълнение на задължения във връзка с настоящия 

договор, страните носят отговорност в съответствие с действащото законодателство. Страните 
носят отговорност и когато вредите са причинени поради умисъл или груба небрежност на техни 
служители, подизпълнители или лица, намиращи се под техен контрол. 

(2) При забава на плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
размер на 0,1 (нула цяло и един) % от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, 
но не повече от 10 (десет) % от тази стойност.  

(3) При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 (нула цяло и един) % от сумата 
по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) % от тази сума.  

(4) При забавено изпълнение, продължило повече от 20 (двадесет) календарни дни, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, без да дава допълнителен срок 
за изпълнение, като освен неустойката за забава, има право и на неустойка за неизпълнение в 
размер на 10 (десет) % от общата цена по чл. 3, ал. 1 на договора без Данък добавена стойност .  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 
ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки.  

 
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 10. (1) Настоящият договор се прекратява с изпълнение на насрещните задължения 

на страните.   
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10 (десет) дневно 

писмено предизвестие:  
1. при настъпване на непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП; 
2. при вписване в търговския регистър на решение за прекратяване и стартиране на 

процедура по ликвидация или при откриване на производство по несъстоятелност на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Настоящият договор се разваля едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да даде срок, в 
случая по чл. 9, ал. 4. 



 
 

Чл. 11. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако 
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на раздел IX. 

 
ХI. СЪОБЩЕНИЯ 
Чл. 12. (1) Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в 

писмена форма от упълномощените представители, посочени в чл. 13, ал. 1, по електронна поща, 
по куриер, с писмо с обратна разписка, чрез нотариална покана или по друг законоустановен 
начин. 

(2) За дата на получаване се счита: 
1. дата на предаването - при предаване на съобщението на ръка; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
3. датата на получаването - при изпращане по електронна поща; 
4. датата, на която съобщението се счита за връчено, според приложимите правила – при 

изпращане чрез куриер, нотариална покана или по друг начин. 
Чл. 13. (1) Валидни адреси за кореспонденция и лица за контакти между страните са: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес:………….. 
Лице за контакт: ....................... 
Тел: ........................................; 
Факс: ......................................; 
Ел. поща: .................................. 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес:  
Лице за контакт, отговорно за изпълнението на договора: ...........................; 
Тел:........................................; 
Факс:......................................; 
Ел. поща:................................. 
(2) При промяна в данните по ал. 1 съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3-

дневен (тридневен) срок от промяната. 
 
XII. СПОРОВЕ 
Чл. 14. (1) Породените между страните от този договор или отнасящи се до него спорове и 

разногласия, включително споровете и разногласията, породени от или отнасящи се до неговото 
тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, се решават чрез преговори между 
тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част 
от договора. 

(2) В случай, че страните не постигнат договореност по реда на ал. 1, всички спорове, 
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще 
бъдат разрешавани от компетентния български съд според българското материално и 
процесуално право и приложимите норми от правото на Европейския съюз. 

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя документи и информация на 

трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му 
известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.  

ХІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 16. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 

при условията на чл. 116 от ЗОП. 
Чл. 17. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна. 
 

Неразделна част от настоящия договор са:  оферта на участника с техническо 
предложение, ценова оферта. 

 



 
 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра (два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) на български език и се подписа, както следва: 

 

 
ДОГОВОРИЛИ СЕ: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

РУ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”         

РЕКТОР:       УПРАВИТЕЛ: 

 /чл.-кор.проф.дтн Христо Белоев/                          (име, фамилия, длъжност)  

       

Гл. счетоводител:    

          /Яна Кралева/ 

Съгласували:    

/адвокат Ралица Барашка/ 

/В. Гегов – пом.-ректор/ 

/Кр. Николов – фин. контрольор/ 

 
 

 


