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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
            Настоящата покана се отнася за извършване на  „Доставка на преносима антенна мачта за 
мониторингови измервания”, която ще се използва от мобилни групи за мониторинг и контрол на 
радиочестотния спектър на територията на Република България.           

1. В процедурата за сключване на договор може да участва всеки кандидат, който отговаря на 
предварително обявените от Възложителя  условия. 

2. Настоящата покана ще бъде публикувана на страницата на КРС в интернет. 
 
 

РАЗДЕЛ II 
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 
1. Обект на настоящата процедурата е избор на Изпълнител за сключване на договор с 

предмет: „Доставка на преносима антенна мачта за мониторингови измервания”. 
2. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) разполага със специализирани системи за 

мониторинг и контрол на радиочестотния спектър. За извършване на контролни измервания на 
радиочестотния спектър е необходимо, чрез антенна мачта да се позиционира специализирана 
антенна система на определена височина. Специализираната антенна система има възможност за 
въртене по азимут от 0 до 360° и настройка на вертикална и хоризонтална поляризация.  

Предметът на поръчката включва доставка на преносима антенна мачта за мониторингови 
измервания с стойка (тринога)  и компресор за повдигане. 

Преносимата антенна мачта трябва да има възможност за: 

 самостоятелно закрепване и повдигане, чрез стойка (тринога); 

 повдигане на антенната система чрез закрепване към автомобил посредством 
крепежни елементи.  

Специализираните антени и ротатор, които КРС притежава и ще е необходимо да се 
използват с антенната мачта, са:  

  
2.1. Логопериодична aнтена, модел R&S®HL040 (Фиг. 1) 
 

 Честотен диапазон: 400 MHz до 3.6 GHz. 

 Размери: 300 мм × 130 мм × 680 мм 

 Тегло: 2.8 kg 
 
 

Фиг. 1 
 2.2. Антенен ротатор, модел Yaesu G-5500 
 

 Тегло:  3 кг; 
 
 

 
 

Фиг. 2 

 
 

РАЗДЕЛ ІІІ 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 
1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:  
  

1.1. Предлаганото оборудване трябва да бъде ново, неупотребявано, заводски 
комплектовано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера. 
Антенната мачта да се достави в оригиналната опаковка от производителя, придружена със 
сертификат за произход.  
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1.2. Срокът за доставка на антенната мачта следва да е не повече от 3 (три) месеца от 
датата на подписване на договора.  

1.3. При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави техническа, 
експлоатационна и др. документация.  

 

2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА АНТЕННАТА МАЧТА:  

2.1. Височина в разгънато състояние:      ≥ 9.5 м; 

2.2. Височина в сгънато състояние:      ≤ 230 см; 

2.3. Товароносимост на мачтата в максимално разгънато състояние: ≥ 15 кг; 

2.4. Диаметър на основата:       ≤ 130 мм; 

2.5. Тегло на мачтата (без принадлежности):     ≤ 40 кг; 

2.6. Брой секции (без принадлежности)      ≥ 5 бр; 

2.7. Пневматично повдигане на секциите от мачтата; 

2.8. Компресорна система за повдигане на мачтата работеща на 12 VDC/220 VAC; 

2.9. Мачтата да завършва с присъединителен елемент за монтаж на ротатор, модел  

Yaesu G-5500 (Фиг. 4); 

2.10. Пневматично повдигане на антена (R&S®HL040) и ротатор (Yaesu G-5500), чрез 

антенната мачта; 

2.11. Стойка (тринога) за самостоятелно закрепване и повдигане на мачтата; 

2.12.  Крепежни елементи за закрепване и повдигане на мачтата към автомобил; 

2.13. Стойки за закрепване на мачтата към напречни греди на автомобил при 

транспортиране; 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

3.1.  Задвижването на пневматиката за повдигане на мачтата да се извършва, чрез 

изполване на компресор със захранване 12 VDC/220 VAC; 

3.2. Самостоятелно закрепване и повдигане, чрез стойка (тринога); 

3.3.  Възможност за  повдигане на антенната система, чрез закрепване на антенната мачта 

към автомобил посредством крепежни елементи; 

3.4. Антенната мачта трябва да има възможност да се транспортира с лек автомобил и да 

има възможност за закрепването и; 

3.5. Обтяжни елементи за допълнително укрепване при необходимост; 

3.6. Фланец (планка) закрепен за антенната мачта с галванично покритие за монтиране на 

антенен ротатор, модел Yaesu G-5500 с размери на отворите за закрепване към антенния ротатор 

според чертеж  (фиг. 4): 
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Фиг. 4 

3.7. Антенната мачта да бъде придружена със съответните консумативи необходими за  

експлоатацията и. 

 
 

РАЗДЕЛ IV 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

 
1. Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения. 
2. При предаване на антенната мачта, представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
подписват двустранен приемо-предавателен протокол          
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извърши заплащане за извършената доставка до 10 дни считано от 
подписване на двустранния предавателно-приемателен протокол за приемане на доставката. 
4. Гаранционни изисквания: 

4.1. Гаранционният срок да е най-малко 2 (две) години, считано от датата на приемане на 
антенната мачта (датата на подписване на приемо-предавателния протокол). 
4.2. По време на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка се задължава да 
отстрани появилите се дефекти и/или да замени антенната мачта при необходимост. Всички 
преки и съпътстващи разходи, свързани с дейностите по изпълнение на гаранционното 
обслужване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
4.3. В случай на повреда на оборудването в гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс или e-mail за наличието и характера на 
повредата на следния адрес: ……………...  
4.4.  Времето за реакция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на писмена заявка от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повреда на оборудването в гаранционния срок  е 2 работни дни. 
4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 30 календарни  дни да отстрани настъпила 
повреда,  считано от датата на констатирането на повредата. 
4.6. При невъзможност за отстраняването на настъпилата повреда в 30 - дневния срок 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява оборотна техника за времето на ремонта.  
4.7. Ремонтът по време на гаранционното обслужване се извършва в сервиз при 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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РАЗДЕЛ V 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 
Офертата задължително трябва да съдържа: 

 
1. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение 

за актуалното състояние на съдебната регистрация – оригинал или нотариално заверено копие, 
издадено не по-рано от 3 (три месеца) от датата на подаване на офертата. 

2. Срок за изпълнение на поръчката. 
3. Срок на валидност на офертата. 
4. Техническо предложение - изготвя се съгласно приложения Образец на оферта – 

Техническо предложение (Приложение 1) и следва да отговаря на изискванията на настоящата 
документация. 

5. Ценово предложение:  

5.1. В ценовото предложение се посочва общата крайна цена за изпълнение на 
поръчката и цените по видове дейности с включен ДДС.  

5.2. Цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката.  

5.3.Ценовото предложение се изготвя съгласно приложения Образец на оферта - 
Ценовото предложение (Приложение 2). 

6. Декларация за възможност за сервиз на територията на гр. София. 

7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от управителя 
на дружеството. 

8. Декларация за приемането на условията по проект на договора (Приложение 3). 
 
 

РАЗДЕЛ VI 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

 
 Офертата трябва да бъде адресирана до Комисията за регулиране на съобщенията, гр. София, 
ул. „Гурко” № 6 и представена от участника лично или от упълномощено от него лице, в 
деловодството на КРС на ул. „Гурко” № 6 до 17:30 ч. на 16.05.2014 г.  

 
 

РАЗДЕЛ VII  
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 
Офертите, които ще бъдат представени от кандидатите в процедурата трябва да бъдат със срок 

на валидност най-малко 90 календарни дни, който започва да тече от датата на крайния срок за 
подаване на офертите. 

 
 

РАЗДЕЛ VIII 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

 
1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан 

непрозрачен плик. 
2. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 

 Адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. "Гурко" № 6. 
 Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на процедурата. 

3. Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на Комисия за регулиране на 
съобщенията. 

4. Оферта, подадена след изтичане на крайния срок, не се приема за разглеждане и се 
връща на кандидата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса, съгласно 
търговската регистрация на кандидата. 

5. Ценовото предложение трябва да бъде изготвено, съгласно Приложение 2 от поканата. 
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РАЗДЕЛ IX 
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
1. Комисия от длъжностни лица, определени от Възложителя за събиране, разглеждане и 

оценка, извършва предварителна проверка за комплектността на подадените предложения и 
съответствието им с обявените изисквания за участие.  

2. Комисията проверява наличието на всички необходими документи, посочени в настоящата 
покана.  

3.  Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците. 
4. На първо място се класира участникът, чието предложение отговаря на посочените 

технически изисквания на Възложителя и e предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката.  
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        Приложение № 1 
Образец на оферта  

 
    ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
                        ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
                                     ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:  

 
„Доставка на преносима антенна мачта за мониторингови измервания” 

     Настоящото предложение е подадено от: 
     ………………………………………………………………………………………….  
             /наименование на участника, ЕИК/ 
     Представлявано от: 
 
     …………………………………………………………………………………………. 
                                                                /трите имена/ 
     В качеството му на: 
 
     ………………………………………………………………………………………….. 
           /длъжност/ 
     Адрес по регистрация: 
     ………………………………………………………………………………………….. 
            /п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./ 
     Адрес за кореспонденция: 
     ………………………………………………………………………………………….. 
                                   /п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./ 
     Телефон/факс:…………………………………………………………………………. 
     e-mail: ………………………………………………………………………………….. 
     1. Предлагаме да извършим доставка на антенна мачта за мониторингови измервания, съгласно 
изискванията посочени в документацията. 
     2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е ………… (не повече от три месеца, считано от 
датата на подписване на договора). 
     3. Всички разходи, свързани с гореописаните услуги са за сметка на Изпълнителя. 
     4. Офертата ни е валидна……….(минимум 90) дни, считано от крайният срок за подаване на 
оферти. 
     5.  Място на изпълнение на предмета на поръчката е гр. София бул. „Шипченски Проход” № 69. 
     6. Декларираме, че………………………./наименование на участника/ ще извършва гаранционен 

сервиз и поддръжка на оборудването, в съответствие с гаранционните изисквания, посочени в Раздел 

ІV т. 4. от настоящата покана. 

7. Сервизното обслужване, ще се извършва на територията на гр. София. 

    
  Дата: ……………….. 2014 г.                          УПРАВИТЕЛ: ……………….. 
                     (подпис, печат) 
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Приложение № 2 
                                                                                                                      Образец на оферта 

 
 

ОФЕРТА 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 
„Доставка на преносима антенна мачта за мониторингови измервания” 

Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника, ЕИК/ 
представлявано от: 
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  
 
в качеството му на: …………………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 
 
л.к. № ………………… издадена на ………………… от  ..…………………………... 
 
адрес по регистрация : 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
адрес за кореспонденция: 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
телефон/ факс: ……………………………. 
e-mail : …………………………………….. 

 
След запознаване с документацията за участие в процедура с предмет: „Доставка на 

преносима антенна мачта за мониторингови измервания” предлагаме да изпълним поръчката при 
следните финансови условия: 
 

1. Единичните цени на предложената за доставка антенна мачта и аксесоари за 
мониторингови измервания са както следва: 

 

 Антенна мачта и окомплектация на 
доставката 

Количество Цена, лв. 
без ДДС 

Цена, лв. 
с ДДС 

1. Антенна мачта модел:…………………… 
……………………………………………… 

1   

2. Компресор модел:………………............... 
……………………………………………… 

1   

 Аксесоари:    

3.     

4.     

5.     

...     

Обща цена за изпълнение на поръчката: 
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 Общата цена за доставка на антенна мачта комплект е .................. (...................) лева без 
ДДС 

с думи 
и................. (….............) лева с включен  ДДС. 

с думи   
 
2. Цената е окончателна и включва всички разходи за изпълнение на доставката на антенната 
мачта комплект за мониторингови измервания и  др.  

 

 
Дата: ……………… 2014 г.                              УПРАВИТЕЛ: …………………….. 

                                (подпис, печат) 
 
 
 
 
 



 стр. 11/14 

Приложение № 3 
                 (образец) 

 
 

Д О Г О В О Р 
(проект) 

 
 

Днес, ………. 2014 г. в гр. София, между: 
 

 1. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, София 1000,                 ул. „Гурко” № 6, 
БУЛСТАТ: 121747864, представлявана от д-р Веселин Божков – Председател и Соня Маджарова – 
главен счетоводител, наричана накратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и 
 

 2. ..............................................................,  ЕИК ........................................, със седалище и адрес 

на управление: гр. ……......…..............., ул. .....…........……............... №...….., вх. ………, ет. …….. 

телефон …………....................., факс ……......................, представлявано от 

............……………………..............……………................., на длъжност ……………………………, наричан 

накратко „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, 

 

и в изпълнение на Решение № ………2014 г. на КРС за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ се 

състави и подписа настоящия  договор за следното: 

 
І. Предмет на договора 

 
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу определено в 

договора възнаграждение „Доставка на преносима антенна мачта за мониторингови измервания”, 
(Оборудването), подробно описани по вид и количество в Приложение № 1 от договора. 
 1.2. Настоящият  договор влиза в сила от датата на подписването му. 
 

ІІ. Цени 
 
 2.1. Общата цена за доставка на Оборудването е в размер на …….. (……….) лева, с включен 
ДДС, подробно описана  в Приложение № 1 от договора. 

2.2. Единичните цени, посочени в Приложение № 1 от договора, са неизменни за срока на 
действие на договора и включват всички разходи за изпълнение на поръчката. 

 
ІІІ. Условия и начин на плащане 

 
3.1. За доставка на Оборудването, описано в Приложение № 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение по т. 2.1 от договора. 
Заплащането се извършва  до 10 дни от представяне на оригинална фактура и двустранно подписан 
приемо-предавателен протокол, от упълномощени представителите на двете страни.   

3.2. Плащането към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се извърши чрез банков превод по следната банкова 
сметка: ………………………… 

 
ІV. Срок и условия на доставка 

 

4.1. Срокът за изпълнение на предмета на договора е 90 дни, считано от датата на 
подписване на настоящия договор. 

 4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави Оборудването, описано в Приложение № 1 
към договора, ново, неупотребявано, заводски комплектовано, с оригинални компоненти от 
производителя и с посочени продуктови номера, в оригинална опаковка с ненарушена цялост, 
придружена със сертификат за произход и с документация на антенната мачта на адрес:  гр. София, 
бул. „Шипченски проход” № 69. 
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 4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката на оборудването по вид, 
количество и качество, посочено в Приложение № 1 с  подписване на приемо-предавателен протокол 
от упълномощени представители на страните.  

 4.4. Двустранно подписаният приемо-предавателен протокол по точка 4.3 от договора не 
освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за качеството на оборудването. 

4.5. В случай, че при доставката бъдат констатирани липси, несъответствия или явни 
недостатъци, те се отбелязват в констативен протокол.  

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка в 20 - дневен срок, считано от датата на 
подписване на констативния протокол  да отстрани констатираните несъответствия по т. 4.5 от 
договора. 

4.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация относно качеството на оборудването в 
рамките на гаранционния срок.  

 
V. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Оборудването, описано в 
Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия договор. 

 5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде Оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-
предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни. 

 5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 
добросъвестното и срочно изпълнение на предмета на договора. 

 5.4. За изпълнение предмета на договора, описано в Приложение № 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 
право да получи уговореното в договора възнаграждение по определения в Раздел  ІІ и ІІІ от договора 
размер и начин. 

 5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на Оборудването 
при условията и в сроковете по Раздел VІІІ от договора.  

 
VІ. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 

 6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи Оборудването, определено по вид и количество в 
Приложение № 1 към договора в уговорения в договора срок. 

 6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното 
възнаграждение в срока и при условията на настоящия договор. 

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за добросъвестно и точно изпълнение на договора. 

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на част или цялото количество от 
Оборудването, ако установи несъответствие на доставеното оборудване, с уговореното в т. 1.1 от 
договора. 

 
VІІ. Документация 

 

 7.1. При доставката на Оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническа, експлоатационна и др. документация на английски език, необходими на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за правилната експлоатация и работата на Оборудването. 

 7.2. Всички разходи, свързани с изпълнението по т. 7.1 са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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VІІІ. Гаранционни условия 
 

 8.1. Гаранционният срок на оборудването е 24 месеца, считано от  датата на подписване на 
приемо-предавателен протокол по т. 4.3.  

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да извършва поддръжка и сервиз на 
Оборудването по време на гаранционния период. Всички преки и съпътстващи разходи, свързани с 
дейностите по изпълнение на гаранционното обслужване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 8.3. В случай на повреда на оборудването в гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс: ……… или e-mail: ……….. за наличието и характера 
на повредата на следния адрес: ……………...  

8.4.  Времето за реакция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на писмена заявка от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повреда на оборудването в гаранционния срок  е 2 работни дни. 

8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до  30 календарни  дни да отстрани настъпила 
повреда,  считано от датата на констатирането на повредата. 

8.6. При невъзможност за отстраняването на настъпилата повреда в 30 - дневния срок 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява оборотна техника за времето на ремонта.  

8.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща ремонтните дейности по повредите, възникнали вследствие на 
неправилна експлоатация на антените. 

8.8. Ремонтът на апаратурата по време на гаранционното обслужване се извършва в сервиз 
при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 
ІХ. Отговорности и неустойки 

 

 9.1. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задълженията си в сроковете за изпълнение на 
договора, същият дължи неустойки в следните размери: 

- 0,5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден за първите 20 (двадесет) дни на 
забавата; 

- 1 % от стойността на договора за всеки следващ просрочен ден. 

(2) В случаите на констатирани с протокол недостатъци в окомплектацията по т.4.5 
неустойката се дължи след изтичане на срока по т.4.7. 

9.2. Общата стойност на неустойките, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не може да надвишава 
стойността на договора. 

9.3. При забавено плащане на уговореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на законната лихва, но не повече от стойността на договора. 

 9.4. При забавено изпълнение на задълженията по договора с повече от 30 (тридесет дни), 
изправната страна има право да прекрати договора. 

 9.5. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение 
за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

9.6. При срочно и качествено изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да освободи гаранцията за изпълнение в срок от 30 (тридесет) дни след 
подписване на приемо-предавателния протокол по т. 4.3. от договора. 

9.7. В  случай  на забава за отстраняване  на повреда в предвидените гаранционни срокове,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2 % от цената на повредената техника, за всеки 
просрочен ден, но не повече от 3% от нея. 
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Х. Прехвърляне на собствеността и преминаване на риска 
 

 10.1. Прехвърлянето на собствеността върху Оборудването се извършва със заплащане на 
уговорената цена по т. 2.1 от договора. 

 10.2. Риска от погиване на Оборудването преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол по т. 4.3 от договора. 

 
ХІ. Прекратяване на договора 

 

 11.1. Настоящият договор се прекратява: 

11.1.1. с изпълнение предмета на договора; 

11.1.2. при виновно неизпълнение на някоя от клаузите на договора с едностранно 7-дневно 
писмено предизвестие от изправната страна до неизправната. 

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор с 10-дневно писмено 
предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние 
да изпълни своите задължения.  

 
ХІІ. Общи разпоредби 

 

12.1. 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. 

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

12.3. Неразделна част от този договор е Приложение № 1  

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

Д-р Веселин Божков ………………….. 

Председател на КРС Управител 

 

 

Соня Маджарова 

Главен счетоводител 

 


