
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

 

Министерството на икономиката (МИ), гр. София, ул. „Славянска” № 8 публикува покана с 

предмет: „Абонамент за български и чуждестранни вестници и списания“. 

 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, 

условия и изисквания, посочени в поканата. 

 

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на ул. „Славянска” № 8, гр. София 1052 

в срок до 17.30 часа на 13 януари 2015 г.  

 

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към дирекция „ВОП”, лице за контакт: 

Биляна Иванова, тел.: 02/ 940 73 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ДОПУСТИМОСТ 

 

 

I. Предмет:  

 

Предмет на настоящата процедура е периодичната доставка на български и чуждестранни, 

ежедневни и периодични информационни печатни издания.  

 

II. Цел: 

 

Целта е чрез откриването на процедура по реда на чл.14, ал.5, т.2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) при спазване на основните принципи при възлагане на обществени 

поръчки, посочени в чл. 2 от ЗОП, а именно – публичност и прозрачност, свободна и лоялна 

конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация – да бъде избран изпълнител на 

услугата, предложил най-ниска цена за изпълнение. 

 

III. Обхват:  

       

     1. Описание: 

Периодична доставка на български и чуждестранни, ежедневни и периодични 

информационни печатни издания, описани по вид и количества в Приложение 1 към проекта на 

договора. Изданията ще се доставят в сградите на Министерството на икономиката в град София. 

 

          2. Място на изпълнение на поръчката: Печатните издания се доставят на пропуските в 

сградите на Министерството на икономиката в София, на следните адреси: 

- гр.София, ул.“ Славянска” №8;  

- гр.София,  ул. “Княз Александър І” №12;  

- гр.София,  ул. „Шести септември“ №21; 

- В извънредни случаи и при предварителна заявка от страна на Възложителя, изпълнителят 

осигурява възможност за извършване на конкретна доставка и на друго, посочено от Възложителя 

място. 

 

3. Изисквания и дейности за изпълнение на задачата:  

Участникът следва да има техническа възможност за изпълнение на поръчката, а именно: 

 

1. Печатните издания да се доставят в опаковки, предпазващи ги от неблагоприятни външни 

влияния, по списък на служителите, представен от Възложителя, като всеки от тях 

получава отделен пакет, придружен с опис.  

 

2. Печатните издания да се доставят ежедневно, до 6 ч. сутринта, включително в събота, 

неделя и в дните на официалните празници, в сградите на МИ.  

 

3. Да отстранява в случай на установена от Възложителя до 11.00 ч. /в деня на 

получаването/ липси и/или некачествена доставка до 4 часа на същия ден. 

 

4. Изисквания към изпълнителя 

Услугите по настоящата процедура следва да се осъществяват в съответствие с 

изискванията на Възложителя и при спазване на клаузите на приложения Договор, представляващ 

неразделна част от настоящото техническо задание. 

 

     

5. Очаквани резултати от изпълнението на услугата 

Доставка на български и чуждестранни, ежедневни и периодични информационни печатни 

издания. 

6. Приемане на работата   

          Изпълнителят на услугата отчита извършената за срока на договора работа, чрез 

представяне на тримесечен отчет. Приемането на отчета се удостоверява с подписване на 

приемо – предавателни протоколи от страните.  

 

IV. Изисквания при представяне на офертата 

1. Писмени предложения, изготвени в отговор на публичната покана на Възложителя и 

представени в Министерство на икономиката,  гр. София, ул. „Славянска” № 8 да са с обозначение 



на предмета на процедурата. Представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик 

от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо 

с обратна разписка; 

2. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, по възможност - 

факс и електронен адрес, наименованието на предмета на услугата, както и следното предписание: 

„Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”; 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ; 

4. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците 

предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик.  

5. Предложената цена - трябва да бъде в лева, с точност до два знака след десетичната 

запетая.  

 

V. Срок на изпълнение: от датата на сключване на договора до 31.12.2015 г. 

 

VI. Показатели и методика за оценяване на офертите - оценяването на 

предложенията се извършва по критерий „най-ниска цена“. 

 

VII. Необходими документи.  

          При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към условията, 

обявени от Възложителя. 

          Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на 

участниците. 

Офертата трябва да съдържа следните документи: 

 

1. Предложение за участие (Приложение № 1) – съдържащо административни данни за 

лицето, което прави предложението – наименование на участника, седалище/адрес на управление, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова сметка, обслужваща банка, имена на 

представляващия дружеството попълнени по образец, публикуван на интернет страницата на 

министерството http://www.mi.government.bg в рубрика „Обяви и търгове”, както и посочване 

на ЕИК или представяне на заверено копие от документ за регистрация.  

2. Предлагана цена (Приложение № 2)– по образец, публикуван на интернет 

страницата на министерството http://www.mi.government.bg в рубрика „Обяви и търгове”. 

Предложената цена не може да надхвърля 18 000 лв. без ДДС. 

 

3. Техническо предложение – участникът следва в свободен текст да потвърди, че ще 

изпълнява качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с изискванията на 

Възложителя посочени в утвърдената публична покана, техническото задание и в приложение 1 

към проекта на договор. 

           

   

 

Забележка: Всички документи да бъдат представени в оригинал или в заверено от 

участника копие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mi.government.bg/
http://www.mi.government.bg/


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  

                                            

1. Предмет  

Предмет на настоящата процедура е периодична доставка на български и чуждестранни, 

ежедневни и периодични информационни печатни издания, необходими  за Министерството на 

икономиката за периода от сключване на договора до 31.12.2015 г., уточнени по вид и брой в 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, неразделна част от настоящото задание и от договора.  

 

2. Цел   

Целта  е чрез откриването на процедура  по реда чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, при спазване на 

основните принципи при възлагане на обществени поръчки, посочени в чл.2 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/, а именно – публичност и прозрачност, свободна и лоялна 

конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация – да бъде избран изпълнител, 

предложил най-ниска цена за изпълнение на доставката. 

 

3. Задачи и изисквания към потенциалния изпълнител 

Изпълнителят има за задача да осъществява изпълнението на предмета по т.1 в 

съответствие с подробно регламентираните задължения съгласно клаузите на приложения 

Договор, представляващ неразделна част от настоящото техническо задание, в това число  при 

спазване на следните изисквания на Възложителя : 

1. Срок: поръчката е за текущо изпълнение за срок от датата на сключване на договора до 

31.12.2015 г. включително. 

2. Място на изпълнение на поръчката: печатните издания се доставят на пропуските в сградите 

на Министерството на икономиката: 

- на ул.“ Славянска” №8;  

- на ул. “Княз Александър І” №12;  

- на ул. „Шести септември“ №21; 

- В извънредни случаи и при предварителна заявка от страна на Възложителя, изпълнителят 

осигурява възможност за извършване на конкретна доставка и на друго, посочено от Възложителя 

място. 

3. Участникът трябва да има минимум тригодишна практика в абонамента и разпространението на 

ежедневни и периодични информационни печатни издания, което декларира в офертата си. 

4. Участникът следва да има техническа възможност за изпълнение на поръчката, което 

декларира в офертата си. 

5. Печатните издания се доставят в опаковки, предпазващи ги от неблагоприятни външни 

влияния, по списък на служителите, представен от Възложителя, като всеки от тях получава 

отделен пакет, придружен с опис.  

6. Печатните издания се доставят ежедневно, до 6 ч. сутринта, включително в събота, неделя и в 

дните на официалните празници.  

7. Рекламации за липси и некачествена доставка се правят от Възложителя до 11.00 ч. в деня на 

получаването и се отстраняват от Изпълнителя до 4 часа. 

8. Декларация в офертата, че ако бъде определен за изпълнител, участникът ще представи при 

подписване на договора гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % от цената по договора 

/парична сума или банкова гаранция в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя. 

Гаранцията е със срок на валидност 10 дни след края на срока на договора, с възможност за 

усвояване изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение и да съдържа 

задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане по първо писмено искане на 

Възложителя, в случай, че Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по договора в 

установения за това срок. 

 

4. Изисквания при представяне на офертата 

 4.1. Офертата следва да бъде адресирана до Министерство на икономиката гр. София-1052, 

ул. "Славянска" № 8 и трябва да съдържа следната информация: 

 -Име, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес на 

участника. 

  - Деклариране на изискванията по т.3 и съгласие с клаузите на договора. 

 

4.2. Изисквания към ценовото предложение:  

1.Предложената цена трябва да бъде в лева. Оферти с цени, предложени в друга валута няма да 

бъдат разглеждани. 



2. Участниците трябва да представят ценовата си оферта, която задължително включва всички 

печатни издания, уточнени по вид и брой, както са посочени в Приложение № 1 към настоящото 

задание и договора. 

3. Посочват се единични крайни цени за всяко едно издание, обща крайна цена за посочения 

брой от съответното издание, както и обща крайна цена за изпълнение на цялата поръчка, в 

левове, с точност до два знака след десетичната запетая, без ДДС. Ако такъв се начислява, се 

посочва и обща крайна цена за съответната позиция с ДДС. 

4.  Цената включва всички разходи на Изпълнителя за абонамент, опаковка, доставка, 

транспортни и други разходи, с включена отстъпка от страна на Изпълнителя.  

5.  При разминаване между единичните цени и общата цена за посочения брой от съответното 

издание се вземат предвид посочените общи цени. При разминаване на сбора от посочените общи 

цени на видовете издания и общата крайна цена за изпълнение на цялата поръчка се взема 

предвид общата крайна цена за изпълнение на цялата поръчка.   

 

5. Показатели и методика за оценяване на офертите 

Класирането на офертите ще бъде извършено по критерий най-ниска предложена цена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.2 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Периодична доставка на български и 

чуждестранни, ежедневни и периодични информационни печатни издания“  

 

 

 

I.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

Настоящата оферта e подадена от:……………………………………………………………………………………… 

 

                                                       /наименование на фирмата, ЕИК/ 

и подписана от:………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           /трите имена и ЕГН/ 

В качеството му/им  на………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                       /длъжност/ 

 

 

 

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

1.Адрес................................................................................................................. 

....…………………………………………………………………………………………………………................………………. 

                 /пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./ 

Телефон No:  

факс No:................................................. 

e-mail:.................................................... 

 

2.Лице за контакти................................................................................................. 

Длъжност:………………………………… 

Телефон ……………………............                                    

Факс ………………….................... 

 

3.Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по Договора, ако бъда определен за 

изпълнител на поръчката: 

IBAN……………………………………………BIC………………………………………………………… 

При банка ………………………………........................................................ 

Титуляр на сметката…………....................................................………… 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Заявявам, че желая да участвам в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет: „Периодична доставка на български и 

чуждестранни, ежедневни и периодични информационни печатни издания“. 

 

Подаването на настоящата оферта удостоверявам, че безусловно приемам всички 

изисквания и задължения поставени от Възложителя в провежданата процедура. 

В представената от мен ценова оферта са включени всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват. 

Гарантирам, че съм в състояние да изпълня качествено предмета на процедурата в пълно 

съответствие с изискванията на Възложителя посочени в утвърдената публична покана. 

Срокът на валидност на подадената от мен оферта е .................................. (не по-малко 

от 60 дни). 

Запознат съм със съдържанието на проекта на Договор, приемам без възражение клаузите 

в него и изразявам готовност за подписването му в случай, че бъда избран за изпълнител. 

 

 

При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнители. 

/погрешното се зачертава/ 



Идентификация  на подизпълнителя и посочване вида на работите и дела на участие, за които 

подизпълнителя участва в поръчката: 

 

…………………………………................................................................................................. 

…………………………………................................................................................................. 

…………………………………................................................................................................. 

…………………………………................................................................................................. 

 

Друго по преценка на участника:  

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

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

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

 

Приемам, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.  

 

Към настоящото предложение, прилагам следните документи: 

  

1. Ценово предложение попълнено по образец (Приложение № 2);  

2. Техническо предложение – свободен текст. 

 

 

 

 

 

Дата:................................2015 г.   Подпис и печат ................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от.........................................................................................................................  

със седалище и адрес гр. ....................................................................................., ул. 

......................................, № .................................... Единен идентификационен 

номер:.........................................................................., тел. ..............................., 

факс................................, e-mail............................................., представлявано от 

..................................................................................................., в качеството му 

на......................................................................................................................... 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

Във връзка с представената от мен оферта за участие в процедура за възлагане на услуга с 

предмет: „Периодична доставка на български и чуждестранни, ежедневни и периодични 

информационни печатни издания“, представям следното ценово предложение за изпълнение 

на поръчката: 

 

 

I II III 

№ Издание броя 

1 Капитал Дейли 5 

2 Труд  8 

3 Стандарт 6 

4 Сега 4 

5 Новинар 4 

6 Монитор 4 

7 Телеграф 5 

8 Преса 5 

9 24 часа 6 

10 Дума 3 

11 Държавен вестник 3 

12 Капитал 8 

13 168 часа 6 

14 Банкерь 6 

15 Сп. CIO 1 

16 Сп. „ГЕО“ 1 

17 Сп. „Знание“ 1 

18 сп. Обществени поръчки 1 

19 Всеки ден 4 

20 България днес 5 

21 сп. Тема 6 

22 сп. Мениджър 5 

23 сп. Административно правосъдие 1 

24 сп. Икономика 6 

25 Сп. Обучение по безопасност и здраве при работа 1 

26 Network World 1 

27 сп. Търговско право 1 

28 сп. Труд и право 1 

29 сп. Собственост и право 1 



30 сп. Труд и осигуряване/ изд. Резон България 1 

31 Строителен обзор 1 

32 Computerworld /бълг. Език/ 1 

33 Справочник за цени в строителството/изд. „СЕК“/ 1 

34 сп. Общество и право 1 

35 сп. Вътрешен одит 1 

36 National geographic 2 

 

 

 

Общата цена за изпълнение на поръчката за посоченитe в колона II издания, изчислена като сбор 

на цените в колона V е в размер на ……………………………………………….., без ДДС. 

Посочената обща цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на процедурата. 

Оферти с цени, предложени в друга валута няма да бъдат разглеждани. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с техническата спецификация по 

предмета на поръчката. 

  

Дата:................     

Подпис и печат: ..................................... 

(представляващ по регистрация или упълномощено лице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3      

 

 

ДОГОВОР 

 

 

Днес, ...................................................2015  г. в гр. София, между: 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, с адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 8, ЕИК 130169256, 

представлявано от Божидар Лукарски, министър на икономиката и Елена Карапаунова, 

началник на отдел „Финансов”, наричано по-долу за краткост  “Възложител”, от една страна, 

и 

………………………….., със седалище и адрес на управление в 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………,  

ЕИК ………………………………………………, банкова сметка …………………………………….…………………..…,  

при банка …………………………….…….., представлявано от ………………………………………………….….,  

в качеството на управител, наричано по-долу за краткост “Изпълнител”,  от друга страна,  

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение 

периодична доставка на български и чуждестранни, ежедневни и периодични информационни 

печатни издания за нуждите на Министерството на икономиката, описани по вид и количества в 

Приложение 1 и съгласно офертата, представляващи неразделна част от настоящия договор. 

 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на 

действие до 31.12.2015 г. Периодичните доставки се извършват за периода от датата на 

подпсване до 31.12.2015 г., включително. 

Чл.3. (1) Място на изпълнение на договора - печатните издания се доставят на пропуските 

в сградите на Министерството на икономиката, находящи се в София: 

- на ул.“ Славянска” №8;  

- на ул. “Княз Александър І” №12;  

- на ул. „Шести септември“ №21; 

в извънредни случаи при условията на чл. 10, ал. 3 от договора и на друго, посочено от 

Възложителя място. 

 (2) Печатните издания се доставят в опаковки, предпазващи ги от неблагоприятни външни 

влияния, по списък на служителите, представен от Възложителя, като всеки от тях получава 

отделен пакет, придружен с опис.  

(3) Печатните издания се доставят ежедневно, до 6 ч. сутринта, включително в събота, 

неделя и в дните на официалните празници.  

 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.4. (1) Цената по договора е в размер на ……………………………….. лв. 

(………………………………………………..), без вкл. ДДС и ……………………………….. лв. 

(………………………………………………..), с вкл. ДДС. 

(2) Цената по ал.1 включва всички разходи на Изпълнителя за абонамент, опаковка, 

доставка, транспортни и други разходи, свързани с изпълнението на предмета на договора, с 

включена отстъпка от страна на Изпълнителя.  

Чл.5. Плащането се извършва авансово – ежемесечно до 25 число на предходния месец, 

срещу представяне на оригинална данъчна фактура за изпълнение на доставката за следващия 

месец,  в 10-дневен срок от представянето й, по банков път, в левове, по банкова сметка на 

Изпълнителя, както следва: 

Банкова сметка ………………………………………………………………..,  

Банка …………………………………………………………... 

   Чл.6. (1) При писмено искане от страна на Възложителя за доставка на издание, 

невключено в списъка - Приложение № 1 към договора, Изпълнителят се задължава да осигури 

извънредната доставка от месеца следващ този, през който е направено искането, до края на 

срока на договора или за посочения от Възложителя период, както следва: 



1. за българските издания - на цена, формирана за абонамент, предлаган от издателя, с 

отстъпка в размер на 20 %; 

2. за чуждестранните издания - на цена, предлагана от вносителя, с отстъпка в размер на 

10 %. 

(2) Цената на извънредната доставка се заплаща в срок от десет работни дни от 

представяне на оригинална фактура и съответните документи, удостоверяващи начина на 

формиране на цената съгласно ал.1, т.1 или т.2. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл.7. (1) Възложителят се задължава да заплати цената по чл.4, ал.1, в сроковете и по 

начина, уговорени в чл.5 от настоящия договор. 

(2) Възложителят се задължава в срок до три работни дни от датата на подписване на 

настоящия договор да предостави на Изпълнителя списък на лицата /служителите/, работещи в 

Министерството на икономиката, които получават отделните пакети, придружени с точното 

описание на изданията.  

Чл.8. (1) Възложителят има право да получава доставката в срока и при условията, 

договорени между страните. 

(2) Възложителят има право да осъществява контрол по изпълнението на договорните 

задължения от страна на Изпълнителя относно качеството на изпълнение на възложеното във 

всеки един момент от срока на договора, без с действията си да пречи на Изпълнителя. 

(3) Възложителят има право на рекламации за липси и некачествена доставка 

Рекламациите се правят от Възложителя до 11.00 ч. в деня на получаването и се отстраняват от 

Изпълнителя до 4 часа на същия ден. 

Чл.9. Изпълнителят има право да получи уговореното възнаграждение, съгласно сроковете 

и условията предвидени в раздел ІІІ от настоящия договор. 

Чл.10. (1) Изпълнителят се задължава да доставя заявените печатни издания ежедневно, 

до 6.00 ч. сутринта, включително в събота, неделя и в дните на официалните празници.  

(2) Изпълнителят доставя печатните издания, пакетирани и сортирани поотделно и ги 

предава съгласно представения от Възложителя списък на пропуските в сградите на 

Министерството на икономиката на адреси в София: 

- на ул.“ Славянска” №8;  

- на ул. “Княз Александър І” №12;  

- на ул. „Шести септември“ №21. 

 (3) В извънредни случаи и при предварителна заявка от страна на Възложителя, 

Изпълнителят се задължава да осигури възможност за извършване на конкретна доставка и на 

друго, посочено от Възложителя място 

   (4) Изпълнителят се задължава да доставя заявените печатни издания в опаковки, 

предпазващи ги от неблагоприятни външни влияния, по списък на служителите, представен от 

Възложителя. 

   (5) Изпълнителят се задължава да извършва и извънредни доставки при условията на чл.6 

от договора. 

  (6) Изпълнителят се задължава да осигури непрестанно включен факс номер за получаване 

на рекламации по реда на чл.12, ал.2. 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. РЕКЛАМАЦИИ 

 

 Чл.11. Изпълнителят на услугата отчита извършената за срока на договора работа, чрез 

представяне на тримесечен отчет. Приемането на отчета се удостоверява с подписване на 

приемо – предавателни протоколи от страните, като от страна на МИ протокола се подписва от 

представител на дирекция „ВОП“.  

Чл.12. (1) Рекламации за установени липси и/или некачествена доставка се правят от 

Възложителя до 11.00 часа, в деня на получаване на изданията и се отстраняват от Изпълнителя 

до 4 / четири/ часа от получаване на рекламацията. В този случай, приемането на изпълнението 

се удостоверява с двустранен приемо – предавателен протокол, подписан от лицето, определено 

от директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол”. 

          (2) Рекламациите по ал.1 се заявяват пред определеното от Изпълнителя лице, а именно: 

………………………………….., писмено, на факс: ………………………………… или на адрес: 

………………………………………………………….. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

            



Чл.13. (1) При неизпълнение на някое от задълженията си по договора, Изпълнителят 

дължи неустойка в размер на 0,5 % от договорената между страните цена за всяко неизпълнение, 

но не повече от 20 % от цената по договора. 

           (2) Като отделно неизпълнение по смисъла на предходната алинея се приема 

неизпълнението на което и да е от задълженията по чл.10, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 или ал.6, а по 

отношение на изпълнението на задължението по чл.10, ал.1 от договора, за отделно 

неизпълнение се приема липсата на всяко издание, за допълнителната доставка, на което след 

изпращане на рекламация по реда на чл.12 не е подписан приемо – предавателен протокол. 

           (3) При неспазване на сроковете по чл.10, ал.1 и чл.12, ал.1 до един час, Изпълнителят 

дължи неустойка в размер на 0,5 % от цената за съответните недоставени издания, а за всеки 

следващ час забава – в размер на 0,1 % от цената по договора. 

 (4)  Страните се споразумяват за пълно неизпълнение да се счита и забавата за доставяне 

на всички издания за един или повече месеца за срока на договора, при което Изпълнителят 

дължи неустойка в размер на договорената цена.  

  Чл.14. Изправната страна има право на обезщетение за претърпените вреди и пропуснати 

ползи, надвишаващи размера на неустойките по договора.  

 

VІІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.14. (1) Освен с изтичане срока на действие на договора, същият може да бъде 

прекратен и:   

1.  по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

2. едностранно от Възложителя с едномесечно писмено предизвестие. 

  (2) При предсрочно прекратяване на договора Възложителят дължи на Изпълнителя 

възнаграждение, съответстващо на изпълнението към момента на прекратяването, като 

Изпълнителят се задължава да върне в седемдневен срок от датата на прекратяването авансово 

платената сума, която надхвърля този размер. 

           (3) Възложителят има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато 

Изпълнителят системно не изпълнява задълженията си по договора, както и когато прекъсне или 

забави изпълнението предмета на договора с повече от 2 дни. В този случай, Изпълнителят дължи 

връщане на авансово изплатената му сума, както и неустойка в размер на 20 % от цената по 

договора. 

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.15. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

 

  Чл.16. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в 

писмена форма, включително и по факс. 

 

Чл.17. Адресите на страните по договора са, както следва: 

          на Изпълнителя ………………………………. 

 Лице за контакти: ………………………………………. 

на Възложителя: гр. София, ул. “Славянска” № 8, тел. 02 940 7384, факс 02 988 55 27, 

на вниманието на дирекция “Връзки с обществеността и протокол”. 

 

 

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

от страните, както следва: 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

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

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

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ, 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

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

ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА 

Главен счетоводител 

 



 

 

 

Приложение 1 към договора 

 

I II III 

№ Издание броя 

1 Капитал Дейли 5 

2 Труд  8 

3 Стандарт 6 

4 Сега 4 

5 Новинар 4 

6 Монитор 4 

7 Телеграф 5 

8 Преса 5 

9 24 часа 6 

10 Дума 3 

11 Държавен вестник 3 

12 Капитал 8 

13 168 часа 6 

14 Банкерь 6 

15 Сп. CIO 1 

16 Сп. „ГЕО“ 1 

17 Сп. „Знание“ 1 

18 сп. Обществени поръчки 1 

19 Всеки ден 4 

20 България днес 5 

21 сп. Тема 6 

22 сп. Мениджър 5 

23 сп. Административно правосъдие 1 

24 сп. Икономика 6 

25 Сп. Обучение по безопасност и здраве при работа 1 

26 Network World 1 

27 сп. Търговско право 1 

28 сп. Труд и право 1 

29 сп. Собственост и право 1 

30 сп. Труд и осигуряване/ изд. Резон България 1 

31 Строителен обзор 1 

32 Computerworld /бълг. Език/ 1 

33 Справочник за цени в строителството/изд. „СЕК“/ 1 

34 сп. Общество и право 1 

35 сп. Вътрешен одит 1 

36 National geographic 2 

 


