
           

 Приложение №1 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

Специфични документи, представяни от участника 

 

1. Документ удостоверяващ, че са член на Института на дипломираните 
експерт-счетоводители в България (ИДЕС) като специализирано одиторско 
предприятие, включено в списъка  за 2012 г. 

2. Списък на основните договори, разделен по години за извършване на одит, за 
последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен 
от минимум пет броя препоръки (референции) за доборо изпълнение, издадени не по-
рано от тримесеца от обявяване на настоящата поръчка – оригинал или нотариално 
заверено копие. 

3. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на 
участника – минимум от 15 души. 

3.1 списък на Д.Е.С., служители на участника, съдържащ не по-малко от пет 
регистрирани одитори или дипломирани експерт счетоводители, придружен от копия 
на дипломи от ИДЕС и трудови договори; 

3.2. справка от НАП за регистрираните служители на участника; 

3.3 списък на лицата отговарящи за извършването на одита, съдържащ не по-
малко от двама регистрирани одитори; 

3.4 документи удостоверяващи обстоятелствата по чл.51(1),7 от ЗОП на лицата и 
подписани автобиографии; 

3.5. доказателства, че регистрираните одитори отговарящи за ивършването на 
одита имат стаж минимум седем години; 

3.6. застраховка професионална отговорност на участника със обща стойност на 
обезщетение минимум 500 х.лв. 

4. Опит на участника в извършване на независим финансов одит на предприятия 
с регистрирани клонове. Удостоверява се с декларация от участника в свободен текст за 
извършен от него одит на предприятия с регистрирана клонова мрежа, съдържаща: 
наименование на предприятието, описание на регистрираните клонове и годината на 
одитиране (не по-рано от последните две години), придружена от референция от всяко 
одитирано предприятие – оригинал или нотариално заверено копие. 



5. Документ удостоверяващ, че ръководителят на екипа за извършване на 
независимия финансов одит през последните 2 (две) години е ръководил одити на 
финансови отчети на предприятия с развита клонова мрежа, изготвени в съответствие с 
МСС. 

6. В процедурата не се допуска участието на подизпълнители. 

 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

На основание чл.38 от ЗС да се извърши независим финансов одит на годишен за 2012 
и 2013 г. и междинен шестмесечен финансов отчет за 2013 г. на „БП” по 
Международни стандарти, относно достоверността във всички аспекти на 
същественост на финансовите отчети на „БП” за съответния одитиран период. 

 

Независим одит за 2012 и 2013 г. включва: 

 

Изготвяне доклад на независимия одитор. 

Заверка на: 

Отчет за финансовото състояние; 

Отчет за всеобхватния доход; 

Отчет за промените в собствения капитал; 

Отчет за паричните потоци. 

 

Независим финансов одит на шестмесечния отчет за 2013 г. включва: 

Изготвяне доклад на независимия одитор върху междинен одит на съкратен финансов 
отчет. 

Заверка на: 

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние; 

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход; 

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал; 

Междинен съкратен отчет за паричните потоци. 

 



  Приложение №2 

 

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

 

1. Фирма /наименование/ на участника :  

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

2. Седалище и адрес на управление : 

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

ЕИК по Търговския регистър: ............................................................. 

ЕИК по ЗДДС: BG ..................................................................................................................... 

Телефон: ..................................................................................................................................... 

Факс: ........................................................................................................................................... 

Електронен адрес : .................................................................................................................... 

3. Адрес за кореспонденция : ................................................................................................. 

4. Лице за контакти : ............................................................................................................... 

Длъжност .................................................................................................................................. 

Телефон ....................................................................................................................................... 

Факс ............................................................................................................................................ 

5. Обслужваща банка ............................................................., сметка №, по която ще 

бъде възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че е определена от 

участника в пари и е преведена по банковата сметка на възложителя).  

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

Титуляр на сметката 

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

 

 

 

 

Дата: ...... 2013 г.                                                            Подпис и печат : ........................... 

                                                                                                                                             /длъжност и име/ 
                   



    Приложение №3 
/образец на техническо предложение/ 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника/ 
 
 
ДО 
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

                                                                         НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
                                                                                  УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ” 

№1, БЛОК 31 
                                          1700 – СОФИЯ 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана  

по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП с предмет: 
Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните 

стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на "Български пощи" 
ЕАД за 2012г. и 2013г., включващ и междинен одит на съкратен финансов отчет за 

първо полугодие на 2013г.   
 
 
            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
            В отговор на публикувана от Вас покана за изпълнение на обществена поръчка 
чрез публична покана с предмет: Извършване на независим финансов одит в 
съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите 
отчети на "Български пощи" ЕАД за 2012г. и 2013г., включващ и междинен одит на 
съкратен финансов отчет за първо полугодие на 2013г., Ви представяме нашето 
техническо предложение за изпълнение, като декларираме, че: 
             

1. Приемам/е изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията 
на Техническото задание /Приложение №1/ към поканата на Възложителя. 

2. Предлагам/е да изпълня/им услугите по предмета на поръчката,в 
съответствие с изискванията на Техническото задание /Приложение №1/ към поканата 
на Възложителя, както следва: 
………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………...……... 

 
                              3. Настоящата оферта е валидна не по - малко от 30 дни, считано от крайния срок 

за получаване на офертите. 
 

 
Дата: ...... 2013 г.                                                            Подпис и печат : ........................... 

                                                                                                                                             /длъжност и име/ 



                                Приложение №4 
                                                                                                                                            /образец на ценово предложение/ 

…………………………………………………………………………………………………………… 
/наименование на участника/ 

 
ДО 
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

                                                                         НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
                                                                                  УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ” 

№1, БЛОК 31 
                                          1700 – СОФИЯ 

                                                                             
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана  
по реда на чл.101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: 

Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните 
стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на "Български пощи" 
ЕАД за 2012г. и 2013г., включващ и междинен одит на съкратен финансов отчет за 

първо полугодие на 2013г.   
 

               УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
            След като се запознах /-ме с поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за 
финансово отчитане на финансовите отчети на "Български пощи" ЕАД за 2012г. и 2013г., 
включващ и междинен одит на съкратен финансов отчет за първо полугодие на 2013г., чрез 
публична покана долуподписаният/-те 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
заявяваме следното: 

Предлагам/- е обща цена за изпълнение на поръчката в размер на ……….. 
/…………..…………………….……../ лв. без включен ДДС. 

Цена за изготвяне на независим одит за 2012 и 2013г. 
………………………./…………..…………………….……../ лв. без включен ДДС. 

Цена за изготвяне на независимия финансов одит за шестмесечния отчет за 
2013г. ………………/…………..…………………….……../ лв. без включен ДДС. 

 
Посочената обща цена е твърда и не подлежи на преразглеждане в срока, 

предвиден за изпълнение на поръчката. УЧАСТНИКЪТ носи отговорността за грешки 
или пропуски в изчисляването на предлаганите от него цени. 

Съгласни сме да спазваме настоящото предложение за срока, посочен в 
публичната покана. 

При различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно се приема 
словесно изписаната сумата. 

                  Дата: ...... 2013 г.                                                       Подпис и печат : ........................... 
                                                                                                                                   /длъжност и име/ 



                                                                                                                                                       
 

 

Приложение 5 

ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР 

№ ............................. / .................... 2013 година 

 

Днес, ................... 2013 г. (две хиляди и тринадесета година), в град София, между: 

 

1. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. „Акад. Стефан Младенов" № 1, бл. 31, вписано в търговския регистър на 
Агенцията по вписванията под ЕИК 121396123, представлявано от Главния 
изпълнителен директор ДЕЯН ДЪНЕШКИ, наричано по - нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и 

2. ……………………………, със седалище и адрес на управление: 
……………………………, вписано в Търговския регистър на на Агенцията по 
вписванията под ЕИК ……………………………, представлявано от 
……………………………, наричано по - нататък „ОДИТОР",  
("Възложителят" и "Одиторът" също наричани по - долу заедно "Страни" или 
поотделно "Страна"); 

 

На основание чл. 101а, ал. 2, на Глава VIII „а” от Закона за обществените поръчки, 
въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична 
покана с предмет: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с 
международните счетоводни стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети 
на „Български пощи" ЕАД  за 2012 г. и 2013 г., включващ и междинен одит на съкратен 
финансов отчет за първо полугодие на 2013 г.” и получена покана от Български пощи 
ЕАД. 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ОДИТОРЪТ приема да извърши независим 
финансов одит в съответствие с международните счетоводни стандарти за финансово 
отчитане на финансовите отчети на „Български пощи" ЕАД  за 2012 г. и 2013 г., 
включващ и междинен одит на съкратен финансов отчет за първо полугодие на 2013 г. 
по Международни стандарти за финансово отчитане, относно достоверността във 



всички аспекти на същественост на финансовите отчети на "Български пощи" ЕАД за 
2012 г. и 2013 г. 

(2) Извършването на междинен одит за 2013 г. е в изпълнение на задължението на 
„Български пощи” ЕАД по чл. 2 т. 2 от Договор № 2548/01.02.2011 г., сключен с  
Райфайзенбанк (България) ЕАД в качеството  на банка - довереник на облигационерите, 
се сключи настоящият Договор. 

 

Чл. 2. ОДИТОРЪТ се задължава да извърши услугата - предмет на договора. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е 
със срок на действие – 24 (двадесет и четири) месеца. 

(2) ОДИТОРЪТ се задължава да извърши независим финансов одит на съкратен 
финансов отчет за първо полугодие на 2013 г. в срок до 25.07.2013 г. 

(3) ОДИТОРЪТ се задължава да извърши независим финансов одит в 
съответствие с международните счетоводни стандарти за финансово отчитане на 
финансовият отчет на „Български пощи" ЕАД  за 2012 в срок до 20.03.2013 г. и  за 2013 
г. в срок до 20.03.2014 г. 

 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ОДИТОРА за извършените от него в срок 
услуги по изпълнение предмета на Договора, възнаграждение с общ размер от 
........................ лв. (........................) лева, без включен ДДС.  

(2) Цената по предходната алинея включва всички разходи по изпълнението на 
предмета на настоящия договор. 

(3) Цената за изпълнение се заплаща както следва: 

• За извършване на независим финансов одит в съответствие с международните 
счетоводни стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български 
пощи" ЕАД  за 2012 г. - ........................ лв. (........................) лева, без включен ДДС; 

• За извършване на независим финансов одит на междинния шестмесечен 
финансов отчет на "Български пощи" ЕАД за 2013 г. ........................ лв. (........................) 
лева, без включен ДДС; 

• За извършване на независим финансов одит в съответствие с международните 
счетоводни стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български 
пощи" ЕАД  за 2013 г. - ........................ лв. (........................) лева, без включен ДДС; 

 



Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ОДИТОРА съответните части 
от възнаграждението по чл. 4, ал. 3 по банков път в срок до 7 (седем) календарни дни 
след коректно фактуриране и двустранно подписани приемно - предавателни протоколи 
по чл. 9.3. по банкова сметка на ОДИТОРА: 

 

Банка: ........................................ 

IBAN: ........................................ 

BIC: ........................................ 

 

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 6. Изпълнението на услугите, предмет на договора ще се осъществява в 
седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гр. София и в административните центрове на 
неговите РУ, ОПС и СП. 

 

V. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира и гарантира на ОДИТОРА следното: 

Този Договор установява действителни и обвързващи задължения на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, годни да породят права и задължения в съответствие с разпоредбите 
на Договора. Доколкото е известно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито договора, нито някое от 
неговите приложения съдържат невярно твърдение за съществен факт, или пропускат 
да отбележат съществен факт, необходим, за да не бъдат твърденията в договора 
подвеждащи по отношение търговската дейност или отношенията на "Български пощи" 
ЕАД. 

Чл. 8. (1) ОДИТОРЪТ декларира и гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следното: 

ОДИТОРЪТ е извършил всяко необходимо корпоративно или друго действие за 
утвърждаване на сключването и изпълнението на договора и последният е 
действително и обвързващо задължение за ОДИТОРА, годно да породи правно 
действие съобразно разпоредбите  на българското законодателство и клаузите на 
настоящия договор. Сключването и изпълнението на договора във всяко отношение 
няма да: 

1. представлява неспазване или нарушение на Устройствения акт на 
ОДИТОРА; 

2. противоречи или представлява неизпълнение или нарушение на договор 
или задължение, по които ОДИТОРЪТ е страна, което съществено би засегнало 
изпълнението от ОДИТОРА на задълженията му по този Договор; 



3. доведе до нарушение на нормативен, административен или съдебен акт, 
приложими по отношение на ОДИТОРА. 
 

(2) ОДИТОРЪТ потвърждава, че притежава необходимата професионална 
квалификация, персонал и технически възможности за изпълнение на задълженията си 
съгласно договора. При изпълнение на задълженията си по договора ОДИТОРЪТ ще 
действа с необходимата прецизност, ефикасност и икономичност и в съответствие със 
Закона за независимия финансов одит, Международните стандарти за финансово 
отчитане, издание на Комитета по международни счетоводни стандарти. По всички 
въпроси, свързани с договора или с услугите, предоставени по силата му, ОДИТОРЪТ 
ще защитава и ще съдейства за осъществяването на законните интереси на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в отношенията му с Трети лица, в съответствие с действащото 
законодателство. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 9. Права и задължения на ОДИТОРА: 

1. ОДИТОРЪТ има право да получи уговореното в чл. 4 възнаграждение за 
извършените от него услуги в изпълнение предмета на Договора.  

2. ОДИТОРЪТ има право да получава цялата информация, необходима за 
осъществяване предмета на Договора и за изпълнение на задълженията по чл.чл. 9.3, 
9.4, 9.5, 9.6, 9.7.  

3. В сроковете по чл. 3, ал. 2 и ал. 3 ОДИТОРЪТ е длъжен да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните одиторски доклади в съответствие с Международни 
стандарти за финансово отчитане, за което се съставя приемно - предавателен 
протокол, подписан от представители на ОДИТОРА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ОДИТОРЪТ се задължава да не използва одиторските доклади и 
независимото одиторско мнение по чл. 9.3 за цели, които не са свързани с предмета на 
този договор, освен с предварителното писмено съгласие на Възложителя при спазване 
на действащото законодателство. 

5. ОДИТОРЪТ и лицата, определени от него да извършат услугите, предмет 
на договора, се задължават за срока на действието му и след неговото изпълнение, 
разваляне или прекратяване, да не разкриват пред Трети лица информацията, станала 
им известна във връзка с изпълнението на договора и представляваща търговска или 
служебна тайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен с неговото предварително писмено 
съгласие.  

6. ОДИТОРЪТ носи солидарна отговорност за причинените вреди с лицето, 
предоставило съответната конфиденциална информация. 

7. ОДИТОРЪТ се задължава да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за всички неточности и неправомерни действия, които бъдат установени по време на 
одита, както и за констатирани от него недостатъци на системата за вътрешен финансов 
контрол. 

 

Чл. 10. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 



1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава своевременно информация за 
всички обстоятелства, които нарушават установените счетоводни принципи и които са 
станали известни на ОДИТОРА по време на извършваните проверки и анализи. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива правото на собственост върху 
Независимият одиторският доклад и независимото одиторско мнение за междинния 
финансов отчет за 2012 г. и 2013 г., изготвени от ОДИТОРА при изпълнение предмета 
на договора, след заплащане на възнаграждението, предвидено в този договор. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ОДИТОРА 
възнаграждението, определено в чл. 4 от този договор. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  
5. Да предоставя на ОДИТОРА своевременно всяка поискана от него 

информация и съдействие, и пълен достъп до документацията, която притежава, 
съхранява или контролира, както и до своя персонал , който държи съответната или 
може да предостави достъп до изисканата от ОДИТОРА документация във връзка с 
изпълнение предмета на настоящия договор. 

6. Да полага максимални усилия за осигуряване такава информация, 
съдействие или документация, когато не са на негово разположение. 

7. Да информира своевременно ОДИТОРА за всички обстоятелства, 
включително ново настъпили такива, които са му станали известни и които биха могли 
да имат отношение към извършваната услуга. 

8. В случаите, когато това е необходимо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще оказва 
съдействие на ОДИТОРА за получаване достъп до документация и/или информация,  
заявени от ОДИТОРА като необходими за  изпълнение  този Договор. 
 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 11. За обезпечение на отговорността на ОДИТОРА при  неизпълнение  (пълно 
или частично, включително некачествено) или забавено изпълнение, на което и да е от  
задълженията по този договор, включително за плащане на обезщетение при 
неизпълнение, забавено или лошо изпълнение, ОДИТОРЪТ се задължава да учреди 
гаранция за изпълнение.  

Чл. 12.  За обезпечаване отговорността на ОДИТОРА за неизпълнение на 
задълженията по договора, ОДИТОРЪТ представя преди датата на подписване на този 
Договор гаранция за добро изпълнение, която се задължава да поддържа валидна за 
целия срок на договора, увеличен с 30 (тридесет) дни, в размер на 3 (три) % от сумата 
на подлежащата на плащане цена без включен ДДС, посочена в чл. 4, ал.1 от договора. 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 13. При неизпълнение на поетите с настоящия Договор задължения, 
ОДИТОРЪТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки, както следва: 



1. При забавено изпълнение с повече от един ден на задълженията посочени 
в чл. 9.3. - сума в размер на 1% от възнаграждението по чл. 4, ал.1 за всеки просрочен 
ден след срока, но не повече от 10 % от цената на договoра. 

2. При неизпълнение на задължението по чл. 9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
писмено предупреждава ОДИТОРА да преустанови нарушението, като определя срок 
за отстраняване на последиците. В случай, че нарушението не бъде преустановено и не 
бъдат отстранени неговите последици в определения срок, възниква правото за 
едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай ОДИТОРЪТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от 
възнаграждението, посочено в чл. 4, ал.1. 

3. При неизпълнение на задължението по чл. 9.5. ОДИТОРЪТ дължи 
неустойка в размер на 20% от възнаграждението, посочено в чл. 4, както и обезщетение 
за всички претърпени вреди и пропуснати ползи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с 
Писмото за ангажимент за предоставяне на външни одиторски услуги. 

4. ОДИТОРЪТ се задължава да заплати неустойките по този член в срок до 
15 (петнадесет) дни след като бъде писмено уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за техния 
размер. За всеки ден закъснение след този срок ОДИТОРЪТ дължи  и законната лихва. 

5. Общият размер на отговорността на ОДИТОРА за претърпени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди, произтичащи от предоставените услуги, освен ако вредите са 
причинени при умисъл или груба небрежност от страна на ОДИТОРА, няма да 
надвишава трикратния размер на уговореното в този договор възнаграждение. 
 

Чл. 14. В случай на забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащането на 
възнаграждението на ОДИТОРА след срока, определен в чл.5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
дължи законната лихва за забава върху дължимата сума за всеки просрочен ден. 
Паричните суми по лихвите се превеждат по банковата сметка на ОДИТОРА, посочена 
в чл.5.  

 

VIІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 15. Действието на този договор се прекратява в следните случаи: 

1. С изтичане на срока, определен в чл.5; 
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
3. Едностранно, след 7 (седем) дневно писмено предизвестие до насрещната 

страна, като ОДИТОРЪТ има право да получи заплащане на съответна част от 
възнаграждението по чл. 4, съответстващо на извършената от негоработа до момента на 
получаване на предизвестието. 
Чл. 16. Непредвидени обстоятелства: 

1. Страните по настоящия договор не отговарят за неизпълнението му, 
причинено в резултат на непредвидени обстоятелства. 

2. „Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от 
извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята 
на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно 
изпълнението при договорените условия. 
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3. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, 
е била в забава към момента на възникване на непредвидено обстоятелство, тя не може 
да се позовава на него, при положение, че към момента на настъпване на срока за 
изпълнение същото не е било възникнало. 

4. Непредвидено обстоятелство не е основание за отпадане отговорността 
по p. VII., ако засегнатата страна е могла да предвиди и предотврати настъпването на 
вредите и загубите. 

5. Страната, засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна да 
предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените 
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 5 - дневен срок от 
настъпването на такова.  

6. Докато трае непредвиденото обстоятелство се спира изпълнението на 
задълженията по договора. Срокът на договора автоматично се продължава със срока 
на действие на непредвиденото обстоятелство. 

7. Не може да се позовава на непредвидено обстоятелство онази страна, 
поради чиято небрежност или умишлени действия е настъпило същото. 

8. Липсата на парични средства не представлява непредвидено 
обстоятелство. 
 

ІХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 17. (1) Уведомления: 

Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на друга 
във връзка с този Договор, ще се правят в писмена форма и могат да се доставят лично 
или чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, изпращани както следва: 

До Одитора: ......................................................... 

Адрес: .......................................................... 

На вниманието на: ......................................................... 

До Възложителя: "Български пощи" ЕАД 

Адрес: гр. София, ул. "Акад. Ст. Младенов" № 1, бл. 31 

Факс: 02/962 53 29 

На вниманието на: г-н Деян Дънешки, Главен изпълнителен директор 

(2) Страните определят лица за контакт: 

- на Изпълнителя: ...................................................... 

Лице за контакт: .........................., тел. .........................., факс: .........................., e - 
mail:  

- на Възложителя: гр. София, 1700, район „Студентски", ул. „Академик Стефан 
Младенов" № 1, бл. 31 



Лице за контакт: .........................., тел.: .........................., факс: .........................., е - mail:  

Всяко уведомление ще се счита за получено: 

• при лично предаване: в момента на предаването на приемащата страна срещу 
подпис; 

• при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба: на датата на 
доставка, отбелязана върху известието за доставяне или на куриерската разписка; 

• при изпращане чрез факс: в момента на изпращане, при получаване на 
потвърждение за пълнота и непрекъснатост на изпратеното съобщение; 

• Всяка Страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в тридневен срок 
от другата Страна относно промени в адреса. Пропускът да се уведоми или 
неправилното уведомление за промяна на адреса, ще освободи другата Страна от 
отговорност за неточно изпращане на съобщенията, изисквани по този Договор, освен 
ако промяната е настъпила по силата на приложим закон. 

Чл. 18. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга 
клауза или на договора като цяло. 

Чл. 19. Този Договор не може да бъде променян или допълван, освен в случаите 
по чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

Чл. 20. Приложимо право и разрешаване на спорове. 

Този Договор се тълкува и прилага съгласно законите на Република България. 

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на 
Закона за задълженията и договорите. 

Настоящия договор, без приложенията към него, съдържа 6 (шест) страници, 
същият се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните. 

Приложения: 

1. Ценова оферта на Одитора; 
2. Техническа оферта на Одитора; 
3. Документи, издадени от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП; 
4. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 

 
 
 
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДЕЯН ДЪНЕШКИ  

Главен изпълнителен директор     

„Български пощи” ЕАД                                         


