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РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 

№ ЗОП-15/21.03.2018 г. 

 

Днес, 21.03.2018 г., в гр. София между: 

  

БЪЛГАРСКОTO НАЦИОНАЛНО РАДИО, с ЕИК 000672343, ИН по ДДС BG000672343, с адрес в гр. 

София, бул. „Драган Цанков“ №4, представлявано от Александър Велев - генерален 

директор и Ирена Мачева – икономически директор, наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

1. „ТЕХНО“ ООД, ЕИК 131403559, ИН по ДДС BG131403559, със седалище и адрес на 

управление гр. София п.к. 1233, район „Сердика“, ж.к. Банишора, бл.16А, вх. А, ап.19, 

представлявано от Константин Каранов - управител  

2. „МЕДИАВИЖЪН” ООД, ЕИК 175167911, ИН по ДДС BG175167911, със седалище и адрес на 

управление гр. София, п.к. 1202, район „Сердика“, бул. „Мария Луиза“ № 92, 

представлявано от Славчо Славчев - управител, 

всички наричани по-долу за краткост „ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ”, 

на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № ОП-01-

60/.02.02.2018 г. на генералния директор на БНР за класиране и избор на Потенциални 

Изпълнители по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на видео и мултимедийно оборудване, системи и консумативи“, се 

сключи настоящото рамково споразумение за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

1.1.  Настоящото рамково споразумение („Споразумението“) определя условията, при 

които Възложителят ще възлага поръчки за доставка на видео и мултимедийно оборудване, 

системи и консумативи („Оборудването“) за период от три години, считано от датата на 

подписване на Споразумението. 

 

1.2. Всяко възлагане на поръчка въз основа на Споразумението се осъществява в сроковете 

и по реда, предвидени в същото. 

 

1.3. Специфичните условия на конкретните договори за възлагане на обществени поръчки, 

сключени въз основа на Споразумението, ще бъдат съобразени с предмета на всяка 

отделна поръчка и ще се конкретизират в съответната покана за представяне на оферти 

(„Поканата“), която ще бъде изпратена до Потенциалните Изпълнители при условията на чл. 

82, ал. 4, т. 1 от ЗОП и в приложенията към нея. Поканата и приложенията към нея ще са в 

съответствие с условията на настоящото Споразумение. 

 

1.4. Редът и условията за извършване на отделните дейности по доставка, видовете работи и 

количества, конкретните параметри на Оборудването, условията, сроковете за изпълнение, 

цените и др. ще се уреждат подробно с Договорите за възлагане на обществени поръчки, 

сключени въз основа на Споразумението. 

 

1.5. Изпращането на Покана/и за представяне на оферта/и, както и възлагането на 

обществени поръчки въз основа на това Рамково споразумение, ще се извършва 

единствено и само по преценка на Възложителя.  
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1.6. За срока на действие на Споразумението, Възложителят не е задължен да възлага 

определен брой поръчки, нито да достига определен обем на дейности или стойност на 

възлаганите поръчки.  

 

1.7. Възложителят си запазва правото при необходимост да възлага по реда на 

Споразумението поръчки за доставка на видове оборудване, които не фигурират в  

примерната техническа спецификация – Приложение № 1, но са от същия род, а именно 

звукотехническо оборудване, системи и консумативи. 

 

ІІ. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

2.1. (1) Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на сключването му и има срок на 

действие 3 (три) години. 

 

2.2. Всички срокове, имащи отношение към изпълнението на конкретна доставка, се 

оферират от съответния Потенциален Изпълнител и се определят за всеки конкретен 

Договор за възлагане на обществена поръчка. 

 

2.3. Поръчките, за които Възложителят е отправил Покана преди изтичане на срока на 

Споразумение, се провеждат и изпълняват по реда на същото. 

 

2.4. Срокът на договорите, сключени въз основа на Споразумението, може да надхвърля 

крайния срок на същото с не повече от 1 (една) година, освен по отношение на 

изпълнението на дейности, обслужващи основния предмет, включително гаранционно 

обслужване и обучение на персонала. 

  

2.5. Мястото на изпълнение на Договорите, сключени въз основа на Споразумението, са 

следните обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

2.5.1. БНР София, ЕИК 000672343 - бул. „Драган Цанков " № 4  

2.5.2. РPC Благоевград, ЕИК 0006723430010 - ул. „Иван Михайлов“ № 56  

2.5.3. РPC Пловдив, ЕИК 0006723430044 - ул. „Дондуков" № 2  

2.5.4. РРС Стара Загора, ЕИК 0006723430059 - ул. „ Св. Княз Борис I“ № 75  

2.5.5. РРС Бургас, ЕИК 0006723430082 - ул. „Филип Кутев" № 2  

2.5.6. РРС Варна, ЕИК0006723430025 - бул. „Приморски" № 22  

2.5.7. РРС Шумен, ЕИК 0006723430030 - ул. „Добри Войников" № 7 

2.5.8. РРС Видин, ЕИК 0006723430078 - ул. „Градинска" № 1, ет. 4 

2.5.9. РРС Кърджали, ЕИК 0006723430097 - бул. „България.” № 74 

 

2.6. Мястото на изпълнение при възлагането на всеки отделен договор, ще се определя в 

Поканата, изпратена по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП . 

 

IІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР  

 

3.1. Договорите по настоящото Споразумение ще се сключват в зависимост от техническата 

готовност и необходимостта на Възложителя за възлагане на изпълнението.  

 

3.2. За сключването на всеки последващ конкретен Договор за възлагане на обществена 

поръчка, Възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на Изпълнител 

3.3. Възложителят отправя писмена Покана до Потенциалните Изпълнители по Рамковото 

споразумение за представяне на оферти за изпълнението на всяка отделна поръчка. 
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Поканата се изпраща на посочените от Потенциалните Изпълнители електронни адреси за 

комуникация, с писмо, подписано с квалифициран електронен подпис. 

 

3.4. В Поканата Възложителят определя: 

3.4.1. предметът на конкретната поръчка, вида и количествата на подлежащото на доставка 

Оборудване; 

3.4.2. всички условия и изисквания, които има към изпълнението на конкретната поръчка, 

включително максималния срок за изпълнение на съответния договор, който е задължителен 

за Потенциалните Изпълнители по Рамковото споразумение; 

3.4.3. начинът на плащане; 

3.4.4. методиката за оценка на офертите съгласно критерия „оптимално съотношение 

качество/цена“ 

3.4.4. подходящ срок за получаване на оферти, съобразен с изискванията на чл. 78 от 

ППЗОП, като взема предвид сложността на предмета на поръчката (конкретния обект на 

доставка) и времето, необходимо за изготвяне на офертите; 

3.4.5. минимален срок на валидност на офертите. 

 

3.5. В Поканата Възложителят указва на Потенциалните Изпълнители да представят с 

офертите си изисканите от него документи и конкретни технически и ценови предложения 

за изпълнение на съответната поръчка, в съответствие с условията на настоящото 

Споразумение и тези, посочени в Поканата.  

 

3.6. условията, съдържащи се в Поканата и приложенията към нея са задължителни за 

Потенциалните Изпълнители при подаване на офертите, които не могат да променят така 

поставените към тях изисквания на Възложителя. Офертите, които не отговарят на някое от 

условията на Споразумението и/или поканата ще бъдат отстранявани от участие в 

конкретното възлагане и няма да бъдат класирани за целите на вътрешния конкурентен 

избор. 

 

3.7. като приложение към поканата, Възложителят представя на Потенциалните Изпълнители 

и относимата за изпълнение на съответната доставка Техническа спецификация.  

 

3.8. Възложителят съхранява офертите, представени в запечатани непрозрачни пликове, до 

изтичане на определения в Поканата срок за получаването им. 

 

3.9. Възложителят назначава комисия, която разглежда, оценява и класира получените 

оферти, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“., Показателите, 

относителната им тежест и методиката за оценка се определят от Възложителя за всяка 

конкретна поръчка, и се описват в Поканата. 

 

3.10. Срокът за работа на комисията и класиране на получените оферти не може да бъде 

по-дълъг от срока на валидност на офертите, определена от Възложителя в Поканата. 

 

3.11. Възложителят определя Изпълнител на конкретната обществена поръчка с мотивирано 

решение, след получаване на протоколите на комисията по т. 3.9.  

 

3.12. За изпълнението на всяка поръчка, възложена съгласно това Споразумение, на 

Възложителят сключва договор с определения Изпълнител по реда на чл. 112 от ЗОП.  
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3.13. Възложителят има право по своя преценка да възлага поръчки с предмет, идентичен или 

сходен с предмета на настоящото Споразумение по общия ред, предвиден в ЗОП, без това 

да се отразява на действието на Споразумението. 

 

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

 

4.1. Прогнозната стойност на договорите за обществени поръчки, сключвани въз основа на 

настоящото Споразумение е в размер на 200 000 лв. (двеста хиляди лева), без включен ДДС 

или 240 000 лв. (двеста и четиридесет хиляди лева), с вкл. ДДС. Прогнозната стойност не е 

обвързваща за Възложителя, който може да възлага поръчки по реда на това Споразумение 

съобразно своите нужди и финансови възможности. 

 

4.2. Цената, сроковете и условията на заплащане на доставеното Оборудване, се уреждат в 

Договора за доставка на същото.  

 

4.3. Единичните цени, предложени от Изпълнителите за Оборудването, включено в 

Приложение № 1, не могат да бъдат надвишавани, с изключение на случаите предвидени в 

чл. 116 от ЗОП. Оферти, които не отговарят на това изискване, ще бъдат отстранявани от 

участие във вътрешния конкурентен избор за възлагане на конкретни поръчки.  

 

4.4. Общата стойност за изпълнението на дейностите по всяка конкретна поръчка се 

оферира от Потенциалните Изпълнители в лева, без ДДС, определена въз основа на 

условията, посочени в съответната Покана  

 

4.5. При условие, че в Поканата не е определен различен начин на плащане, Възложителят 

ще заплаща цената за изпълнение на конкретната поръчка, както следва: 

4.5.1.1. Авансово плащане в размер на 50% (петдесет на сто) от стойността на конкретния 

договор, платимо в срок до 20 (двадесет) дни от датата на сключване на договора и 

представена фактура – оригинал за авансово плащане.  

4.5.2. Окончателно плащане в размер на 50% (петдесет на сто) от стойността на конкретния 

договор, платимо в срок до 20 (двадесет) днислед представяне на следните документи 

(освен ако не са определени други в конкретния договор): 

- двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че доставеното Оборудване 

съответства на изискванията на Възложителя и след извършен преглед при доставката е 

установено, че няма недостатъци. В протоколите задължително се посочват 

наименованието и количествата на Оборудването. 

- гаранционни карти, инструкции за експлоатация, а при необходимост и изискване от 

страна на Възложителя и сертификати/декларации за съответствие; 

- оригинална фактура, издадена от Изпълнителя; 

- други документи, изисквани от Възложителя съгласно конкретната Покана и/или Договор. 

 

4.6. Заплащането на изпълнените работи ще се извършва въз основа на сключения 

конкретен договор, в български лева по банков път, по банковата сметка на Изпълнителя, 

посочена в издадената от него и предоставена на Възложителя фактура за съответното 

плащане. 

 

4.7. Всички предлаганите от Потенциалните Изпълнители цени са окончателни и включват 

всички такси, данъци, мита и други задължения и разходи, свързани с изпълнението на 

поръчката съгласно изискванията на Възложителя и доставката до посочения от него адрес, 

с изключение на ДДС. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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5.1. Възложителят има право:  

5.1.1. да изисква от Потенциалните Изпълнители да представят оферти за изпълнение на 

конкретните обществени поръчки, в съответствие с условията на настоящото Споразумение 

и при условията и в сроковете на съответната покана;  

5.1.2. да изисква от Потенциалните Изпълнители връщане на всички предоставени им 

документи, свързани с изпълнението на Споразумението, след неговото прекратяване;  

5.1.3. да изисква дейностите по настоящето Споразумение и на сключваните въз основа на 

него Договори за обществена поръчка да бъдат изпълнени в сроковете, по реда и при 

условията, договорени между Страните; 

 

5.2. При изпълнение на всеки конкретен Договор, Възложителят има право: 

5.2.1. да получи качествено изпълнение на възложените дейности, в съответствие с 

поставените изисквания, сроковете и условията, на Договора. 

5.2.2. да получава информация относно подготовката и хода на изпълнение на дейностите 

по конкретния договор; 

5.2.3 във всеки момент от изпълнението на Договора да извършва проверки, както и да дава 

указания и да осъществява контрол върху изпълнението, без това да пречи на оперативната 

работа на Изпълнителя; 

 

5.3. Възложителят се задължава: 

5.3.1. да отправя Поканите за участие във вътрешен конкурентен избор до всички 

Потенциални Изпълнители по Рамковото споразумение, със съдържанието, посочено в т. 

3.4.; 

5.3.2. да осигури на Потенциалните Изпълнители цялата необходима информация за 

качественото извършване на дейностите по съответния договор.  

5.3.3. да осигури необходимите парични средства и да заплати на Изпълнителя цената за 

изпълнение на поръчката по реда, при условията и в сроковете, определени в конкретния 

Договор; 

5.3.4. в тридневен срок от подписване на всеки Договор, да определи свой представител, 

който ще подписва приемо-предавателните протоколи и други документи, необходими при 

оперативното изпълнение на възложените конкретни дейности; 

5.3.5. да оказва на Изпълнителя необходимото за изпълнение на поръчката съдействие по 

време на изпълнение на Договора; 

5.3.5. да приеме извършените съгласно условията на Споразумението и конкретния Договор 

доставки. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

6.1. Потенциалните Изпълнители имат право да получат от Възложителя информация и 

съдействие, необходими при подготовката на офертите им за участие във вътрешен 

конкурентен избор. 

 

6.2. Изпълнителят по Договор, сключен въз основа на Споразумението, има право: 

6.2.1. да получи уговореното в съответния Договор възнаграждение в размера, сроковете и 

при условията, уговорени в него и в Споразумението; 

6.2.2. при необходимост, в процеса на изпълнение на Договора да иска информация и 

съдействие от Възложителя за своевременно, качествено и надлежно изпълнение на 

конкретната поръчка. 

6.3. Потенциалният Изпълнител се задължава, за срока на действие на Рамковото 

споразумение: 
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6.3.1. да подава оферта, в отговор на всяка отправена покана от Възложителя за сключване 

на конкретен Договор за обществена поръчка. 

6.3.2. в случай, че бъде определен за Изпълнител на конкретна обществена поръчка, да 

сключи Договор и да изпълнява задълженията си в съответствие с уговорените срокове и 

условия за изпълнение, поставени от Възложителя и собствената си оферта.  

6.3.3. при подписване на всеки конкретен Договор да представя на Възложителя 

изискуемите от закона и/или Споразумението документи; 

6.3.4. в офертите си по т. 6.3.1. да декларира, дали ще използва подизпълнител/и, като в 

случай че предвижда ползването на такива, да посочи кои са те, вида и дела им на участие 

и да представи за тях документите, съгласно разпоредбите на ЗОП.  

 

6.4. Изпълнителят по Договор, сключен въз основа на Споразумението се задължава: 

6.4.1. да извършва доставките и да изпълнява задълженията си по Договора в уговорените 

срокове и качествено, в съответствие с Договора и Споразумението, като организира и 

координира цялостния процес, съгласно Поканата, отправена от Възложителя и своята 

оферта; 

6.4.2. да доставя Оборудване, което е ново, неупотребявано, придружено с инструкции за 

експлоатация, гаранционни карти и сертификати и/или декларации за съответствие, освен 

ако в Договора не е определено друго изискване; 

6.4.3. да информира Възложителя за хода на изпълнението на съответния Договор и всякакви 

обстоятелства, които могат да се отразят на същото; 

6.4.4. да предостави на Възложителя достъп до документите, свързани с изпълнението на 

Споразумението и на сключваните въз основа на него Договори, с цел осъществяване на 

контрол върху изпълнението; 

6.4.5. да отстранява за своя сметка всички констатирани от Възложителя, или упълномощено 

от него лице дефекти и/или недостатъци на доставяното Оборудване , както и всички 

появили се дефекти на Оборудването по време на гаранционния срок, констатирани от 

Възложителя. 

6.4.6. да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му известна 

при изпълнение на задълженията му по настоящето Споразумение и сключваните въз 

основа на него договори;  

6.4.7. да сключва договор/и за подизпълнение само с посочения/те при участието му в 

процедурата за Рамковото споразумение подизпълнител/и (ако има такива), при спазване 

разпоредбите на чл. 75 от ППЗОП, като в 3-дневен срок от сключване на всеки Договор 

предостави на Възложителя оригинален екземпляр от договора/ите за подизпълнение. 

 

6.5. Инструкциите и предписанията, дадени от страна на Възложителя, са задължителни за 

Изпълнителя, освен ако изпълнението им противоречи на приложимите правила и норми, 

регулиращи съответната дейност. 

 

VІI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ 

 

7.1. Гаранционният срок за конкретното Оборудване се определя с всеки Договор, в 

съответствие с предложените от Изпълнителя гаранционни срокове. 

 

7.2. Ако в Договора не е определено друго, гаранционните срокове на Оборудването, ще 

се определят съгласно гаранционните срокове, определени от съответните производители. 

 

7.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на приемане на съответната 

доставка без забележки, удостоверена с двустранен протокол. 
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7.4. Всички дефекти, проявили се по време на гаранционния срок, се отстраняват от 

Изпълнителя за негова сметка, а когато отстраняването им е невъзможно, Изпълнителят 

заменя Оборудването с ново. По отношение на новото оборудване, гаранционният срок 

започва да тече от момента на приемане на същото от страна на Възложителя без 

забележки. 

 

7.5. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за констатираните дефекти. Изпълнителят 

започва работа по отстраняване на дефектите в срок от два работни дни след писменото 

уведомяване. Когато дефектът не може да бъде отстранен в рамките на десет работни дни, 

Изпълнителят осигурява на Възложителя заместващо оборудване със същите или сходни 

характеристики до приключване на ремонта. 

 

7.6. Рекламации за явни недостатъци на доставеното от Изпълнителя Оборудване могат да 

бъдат направени от Възложителя и в момента на приемането на същото, а за скрити 

недостатъци - при откриването им, но не по-късно от изтичане на гаранционните срокове на 

конкретен Договор.  

 

7.7. Гаранционните срокове на съответното Оборудване се удължават с времето от 

уведомяването на Изпълнителя до отстраняването на дефекта. 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

8.1. При подписване на всеки Договор за обществена поръчка по реда на Споразумението, 

Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 1% (един на 

сто) от стойността на договора без ДДС. в една от формите, предвидени в чл. 11, ал. 5 от 

ЗОП. 

 

8.2. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: БНБ – Централно управление 

BIC: BG28 BNBG 9661 3100 1790 01 

IBAN: BNBG BGSD. 

 

8.3. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, Изпълнителят 

предава на Възложителя оригинален екземпляр на банковата гаранция, издадена в 

полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

8.3.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция с възможност да бъде 

усвоена изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение; 

8.3.2. да съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо 

писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на 

задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за 

изпълнение договора или част от нея; 

8.3.3. да бъде със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяването 

на Договора, освен когато в Поканата е предвиден по-дълъг срок. 

 

8.4. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. 

 

8.5. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят 

предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена 

в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

8.5.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя; 
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8.5.2. да бъде със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяването 

на Договора, освен когато в Поканата е предвиден по-дълъг срок. 

 

8.6. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за 

това, са за сметка на Изпълнителя.  

 

 8.7. Срокът на валидност и условията за освобождаването на гаранцията ще се определят 

от Възложителя в Поканата. Изпълнителят се задължава да поддържа гаранцията 

непрекъснато валидна в така определения срок, независимо от нейната форма. 

  

8.8. Възложителят ще удържа от гаранцията за изпълнение всякакви неустойки и 

обезщетения, дължими от страна на Изпълнителя, както и ще прихваща от нея всякакви 

платени от него глоби и санкции, наложени вследствие на неизпълнение на договорни 

задължения или нарушения на правила и нормативи от страна на Изпълнителя. 

 

8.9. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на Договор в пълен 

размер, в следните случаи: 

8.9.1. при разваляне на Договора по вина на Изпълнителя;  

8.9.2. при забава на доставката с повече от 20 (двадесет) дни след договорения срок;  

8.9.3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

 

8.10. При всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, Възложителят 

уведомява Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на 

гаранцията за изпълнение не изчерпва правото на Възложителя да търси обезщетение 

по общия ред за вреди, надвишаващи размера на гаранцията. 

 

8.11. Когато Възложителят се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, Изпълнителят се задължава в срок до 7 (седем) дни от 

уведомяване за това да допълни гаранцията за изпълнение, като допълни гаранцията с 

усвоената от Възложителя сума в избрана от него форма съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП, 

така че във всеки момент от действието на Договора размерът на гаранцията за 

изпълнение да бъде в съответствие с т. 8.1. 

 

 

IX. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

 

9.1. При неизпълнение на задължение по Договор, сключен въз основа на Споразумението, 

неизправната страна дължи на изправната обезщетение за причинените в резултат от 

неизпълнението вреди. 

9.2. При забава в изпълнението на конкретен договор, Изпълнителят дължи неустойка в 

размер на 1 % (едно на сто) на ден от стойността на забавената доставка, но не повече от 

20% (двадесет на сто) от тази стойност. 

9.3. При забава за извършване на дължимо плащане, Възложителят дължи неустойка в 

размер на 1% (едно на сто) на ден върху просрочената сума, но не повече от 20% (двадесет 

на сто) от същата. 

 

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

10.1. Това Споразумение се прекратява: 

10.1.1. с изтичане на срока по т. 2.1. от Споразумението; 
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10.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 

(три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за същата;  

10.1.4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без 

правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното 

лице е установено; 

10.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

 

10.2. Споразумението може да бъде прекратено в следните случаи: 

10.2.1. по взаимно съгласие между Възложителя и всеки един от Потенциалните Изпълнители, 

изразено в писмен вид; 

10.2.2. в случай, че поради настъпили съществени промени, които Възложителят не е могъл 

да предвиди и/или предотврати, стане невъзможно финансирането на дейностите, 

предмет на Рамковото споразумение -  с писмено уведомление от страна на Възложителя. 

 

10.3. Възложителят може да развали Споразумението по отношение на някой от 

Потенциалните Изпълнители: 

10.3.1. при неизпълнение или системно некачествено изпълнение на задълженията по 

Рамковото споразумение и/или по сключените въз основа на него Договори за обществена 

поръчка, с 14 (четиринадесет)-дневно писмено предизвестие. 

10.3.2. в случай, че Потенциалният Изпълнител два или повече пъти не подаде оферта за 

участие във вътрешен конкурентен избор съгласно Покана на Възложителя – с писмено 

известие. 

 

10.4. Всяка от страните може да прекрати Споразумението с едностранно 30-дневно  

писмено предизвестие, отправено до насрещната страна, при възникване на пречки от 

обективен характер, включително и поради наличието на непреодолима сила по смисъла 

на чл. 306 от Търговския закон, продължила повече от тридесет дни, които правят невъзможно 

неговото прилагане. 

 

10.5. Прекратяването на Споразумението не се отразява на действието на сключените към 

момента на прекратяването Договори. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

11.1. Всички уведомления между Страните във връзка с това Споразумение се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано 

писмо, по куриер, по факс, електронна поща. 

 

11.2. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както 

следва: 

За Възложителя: 

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4 

Тел.: +35929336795 

e-mail: uzunov.s@bnr.bg 

Лице за контакт: Свилен Узунов – директор на дирекция „Техника“ 

 

За Изпълнител 1:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Банишора, бл. 16А 

Тел.: +35924219117 

Факс: +35924219181 

e-mail: office@techno.bg 

Лице за контакт: Константин Каранов - управител 
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За Изпълнител 2:  

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 92 

Тел.: +359888537275 

e-mail: office@mediavision.bg 

Лице за контакт: Славчо Славчев - управител 

 

11.3. За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

 

11.4. Всяка кореспонденция между Възложителя и Потенциалните Изпълнители ще се 

счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), 

чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При 

промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната 

Страна е длъжна да уведоми насрещната в писмен вид в срок до 3 (три) дни от 

настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление 

ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез 

описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

 

11.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 

дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 

Потенциалин Изпълнител, същият се задължава да уведоми Възложителя за промяната в 

срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

11.6. Неуредените условия на Договорите в настоящето Споразумение, се уреждат при 

подписване на всеки от тях.  

 

11.7. При противоречие между клаузите на Споразумението и тези на конкретен Договор за 

обществена поръчка, валидни ще бъдат клаузите на Договора. 

 

11.8. Нищожността на някоя клауза от Рамковото споразумение или на допълнително 

уговорени условия не води до нищожност на друга клауза, или на Споразумението като 

цяло. 

 

11.9. Всички спорове, породени от Споразумението или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 

или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Споразумението или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 

чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 

компетентния български съд. 

 

11.10. За неуредените в Споразумението въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

 

 

Настоящото Споразумение се състави в 4 (четири) еднообразни оригинални екземпляра на 

български език – един за Възложителя и по един за всеки от Потенциалните Изпълнители, 

които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, го подписаха, както 

следва: 

 

 

mailto:office@mediavision.bg
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Неразделна част от Споразумението са следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Технически предложения на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ; 

Приложение № 3 – Ценови предложения на ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ; 

 

 

  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 

 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Александър Велев 1. Константин Каранов 

Генерален директор Управител 

 

 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Ирена Мачева 2. Славчо Славчев 

Икономически директор Управител  

 

         

 

 

Съгласували за БНР: 

 

Свилен Узунов (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

директор на дирекция  „Техника“ 

 

Десислава Лилова (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

директор на дирекция „Правна и ЧР“ 


