
Д О Г О В О Р 

№ Д-02-23/ 03.08.2016 г. 

 

 

Днес, ……………..2016 г., в гр. София между: 
 
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 
ЕИК 000698391, гр. София, бул. “Дондуков“ 2, представлявана от Росен Христов 
Кожухаров – главен секретар на президента, 
 
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК 000672350, гр. София, ул. „Сан 
Стефано“ 29, представлявана от Вяра Константинова Анкова – генерален директор и 
 
„НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД, ЕИК 832093629, гр. София, бул. „Христофор 
Колумб“ 41, ет. 6, представлявано от Дидие Жорж Филип Щосел – изпълнителен 
директор, наричано по-долу за краткост НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
 
като страни по споразумение № Д-09-14/ 31.03.2016 г., сключено на основание чл. 8, ал. 
6 от Закона за обществените поръчки за провеждане на общи процедури за възлагане на 
обществени поръчки, финансирани със средства, набрани чрез благотворителната 
инициатива „Българската Коледа“, наричани по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 
една страна и от друга 
 
  „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: 
1164, гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №2, ЕИК 040463419, представлявано от Евгени 
Симеонов Панчев, наричано по – долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” 
 
на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, като се има предвид 
процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска 
апаратура, финансирана със средства от Благотворителната инициатива „Българската 
Коледа”, открита и проведена на основание Решение № ЛС-11-26/ 08.04.2016 г. на 
главния секретар на президента и завършила с Решение № ЛС-11-39/ 30.06.2016 г. на 
главния секретар на президента за определяне на изпълнител на обществената поръчка и 
като се имат предвид всички предложения от приложената оферта на участника по 
обособена позиция № 26 с предмет „Анестезиологичен апарат“, въз основа на които е 
определен за изпълнител, 
 
се сключи настоящият договор за следното: 
 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави 
срещу възнаграждение медицинска апаратура, наричана по-долу за краткост 
„медицинско оборудване" или "оборудване”, в съответствие с изискванията на 
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1, Техническото и 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложения № № 2 и 3, които са 
неразделна част от настоящия договор, както следва: 
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Анестезиологичен апарат 
Fabius Plus XL, анестезиологичен монитор Vista 120, газов 
анализатор Scio Four Oxi, 
Dragerwerk AG&Co. KGaA, Германия 
 

Брой 
  
 
 
 

 1 
 
 
 
 

 
(2) Медицинската апаратура се доставя за лечебните заведения, посочени в 

Приложение № 4, наричани за краткост БЕНЕФИЦИЕНТИ, които я получават чрез 
безвъзмездно финансиране със средства от Благотворителната инициатива „Българската 
Коледа“. 

(3) Изпълнението на предмета по ал. 1 включва изпълнението на следните 
дейности: 

1. доставка на медицинското оборудване; 
2. монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско 

оборудване; 
3. обучение за работа с доставеното медицинско оборудване; 
4. гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване 

и доставка на резервни части. 
(4) Местата на доставка и монтаж на оборудването са посочени в Приложение 

№ 4, неразделна част от настоящия договор. 
(5) С въвеждането в експлоатация на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

прехвърля на съответния БЕНЕФИЦИЕНТ правото на собственост върху него.  
 
 

П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 
 

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на 
подписването му.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши доставката, монтажа, инсталацията, 
въвеждане в експлоатация и обучението на персонала до 3 (три)  месеца (посочва се 
съгласно Техническото предложение – Приложение № 2, но не повече от 3 (три) месеца) 
от датата на сключване на договора).  

(3) Обучение за работа с доставеното медицинско оборудване се извършва на 
съответните лица, определени от съответния БЕНЕФИЦИЕНТ и е с времетраене 2 (два) 
(посочва се съгласно Техническото предложение – Приложение № 2 за съответната 
позиция) работни дни, включени в срока по ал. 2. 

(4) Срокът за гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско 
оборудване е 60 (шестдесет) месеца (посочва се съгласно Техническото предложение – 
Приложение № 2, но не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца и не повече от 60 
(шестдесет) месеца) от датата на въвеждане в експлоатация.  

(5) Общият срок за изпълнение на всички  дейности, предмет на договора е до 63 
(шестдесет и три) месеца (посочва се сборът от сроковете по ал. 2 и 4, съобразно 
Техническото предложение – Приложение № 2). 



(6) Сроковете по ал. 4 и 5 се удължават с толкова дни, получени като резултат от 
сбора на часовете над посочените в чл. 23, ал. 6, през които апаратурата не е работила 
поради повреда или профилактика, разделен на 24. 

(7) Сроковете по предходните алинеи се удължават при условията на Раздел ХIV 
„Спиране изпълнението на договора поради форсмажорни или непредвидени 
обстоятелства. Изменения и допълнения на договора” с подписването на двустранен 
констативен протокол, с толкова дни, колкото е било налице съответното събитие, като 
към протокола се прилагат доказателства за наличието на форсмажорно или 
непредвидено обстоятелство. 

 
 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
 

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща 
цена в размер на 45 250,00 (четиридесет и пет хиляди двеста и петдесет) лв. без ДДС 
или 54 300,00 (петдесет и четири хиляди и триста) лв. с ДДС, съгласно Ценовото 
предложение – Приложение № 3. Общата цена по договора е формирана от единичните 
цени на оборудването, както следва: 

 

№
 п

о 
ре

д 

Вид на медицинското оборудване 

Ед
ин

ич
на

 ц
ен

а  
бе

з Д
Д

С 

Ед
ин

ич
на

 ц
ен

а  
с 

Д
Д

С 

1.  
 

 

Анестезиологичен апарат 
/за УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – гр. София/ 
 

45 250 лв.  
 

 

54 300 лв. 
 

 
 

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите по този договор. 
Цената по ал. 1 включва цена за доставка на оборудването, в която се включва доставка 
до съответното лечебно заведение (опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, 
такси), монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, техническа документация, 
ръководства за употреба, обучение за работа,  както и разходи и такси за издаване на 
разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях, 
както и за изготвяне на инвестиционен технически проект с лъчезащитна част и за 
неговото одобряване (когато е приложимо) и гаранционно обслужване и поддръжка 
(поправка на повреди, профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на 
производителя). 

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие 
на договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е 
единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора. 

Чл. 4. (1) Цената на съответното оборудване се заплаща изцяло в срок до 20 
(двадесет) работни дни след доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и 
обучение, и след представяне в Администрацията на президента на подписан/и приемо-
предавателен протокол/и за доставка, монтаж, инсталация и доказателства за извършени 
приемателни тестове след въвеждане на оборудването в експлоатация, както и протоколи 
за проведено обучение. 



 (2) Дължимите по този договор плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз 
основа на представени в Администрацията на президента заверени копия от фактури, 
издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на името на съответния БЕНЕФИЦИЕНТ. Във всяка 
фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се извършва със средства 
от благотворителната инициатива „Българската Коледа“. 

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по следната банкова сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
IBAN: ……………….*Заличен на основание чл. 73, ал.1, във вр. с чл. 72, ал. 1, т.1 от ДОПК 
BIC: ………………… 
Банка: ………………  

 
 

IV. ЗАБРАНА ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

(приложим в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил в офертата си, че няма да ползва 
подизпълнители) 

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага на други лица изпълнението 
на една или повече от дейностите, които са включени в предмета на настоящия договор. 

(2) Не е нарушение на забраната по ал. 1 доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава 
доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са 
част от настоящия договор. 

 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи доставката на медицинското оборудване за съответните 

БЕНЕФИЦИЕНТИ в срока и при условията, договорени между страните по настоящия 
договор; 

2. да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества, стадий 
на изпълнение, технически параметри и др. във всеки момент от изпълнението на 
договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да осигури приемането на медицинското оборудване от съответния 

БЕНЕФИЦИЕНТ на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4; 
2. да осигури оторизирането от съответния БЕНЕФИЦИЕНТ на лица, които да 

удостоверят приемането на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на 
оборудването, както и извършването на обучението за работа с оборудването; 

3. да осигури предоставянето на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични 
документи и данни, намиращи се при съответния БЕНЕФИЦИЕНТ, необходими за 
изпълнението на договора; 

4. в срок до 7 (седем) работни дни да реагира на писмено поставени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани документи, срещи и др.; 

5. да осигури оказването от страна на съответния БЕНЕФИЦИЕНТ на 
необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и достъп до обекта и до съответните 
документи за изпълнение на доставката и услугите, предмет на договора; 

6. да заплати доставеното оборудване и извършените услуги по реда и при 
условията, уговорени с настоящия договор. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил 
от изискванията, на които трябва да отговаря оборудването, посочени в чл. 1, ал. 1 от 



договора или не представи изискуемите документи относно оборудването, да откаже 
приемането на оборудването чрез съответния БЕНЕФИЦИЕНТ, както и да откаже да 
заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите 
задължения съгласно договора.  
 

 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи цената на доставеното оборудване и заплащане на услугите по този 

договор в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4; 
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури приемане на доставките от съответния 

БЕНЕФИЦИЕНТ на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4. 
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2; 
2. да прехвърли на съответния БЕНЕФИЦИЕНТ собствеността върху 

оборудването след въвеждането му в експлоатация; 
3. да декларира, че е единствен собственик на оборудването, предмет на договора; 
4. да осигури за своя сметка транспорта по доставката на оборудването до 

местоизпълнението по договора; 
5. след монтажа на оборудването, да проведе приемателни изпитания на 

доставената апаратура; 
6. да осигури гаранционно обслужване и поддръжка на оборудването; 
7. да осигури обучение за работа с доставеното медицинско оборудване на място 

във всяко едно от лечебните заведения, на лица, определени в списък, предоставен от 
съответния БЕНЕФИЦИЕНТ и с времетраене, съгласна посоченото в Техническото 
предложение - Приложение № 2. 

8. да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и 
експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна; 

9. при доставяне на оборудването да представи Сертификат (или друг 
удостоверителен документ) от производителя, че оборудването е фабрично ново, не е 
демооборудване, не е демонстрационно оборудване, не е рециклирано и съдържащо 
информация относно датата, на която същото е произведено от производителя; 

10. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при 
изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване; 

11. да обезпечи оригинални резервни части за оборудването за период от 4 
години от въвеждането му в експлоатация; 

12. да осигури подходяща опаковка на оборудването, каквато е необходима за 
предотвратяване на повреждането или развалянето му по време на превоза натоварване, 
разтоварване и съхранение. Опаковката, маркировката и документацията трябва да 
отговаря на договорените стандарти, на EN-BDS и другите нормативи в тази област, 
както и на естеството на оборудването; 

13. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по 
изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на съответния 
БЕНЕФИЦИЕНТ. 

(2) В случай, че по каквато и да е причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни 
произтичащите от настоящия договор задължения за гаранционно обслужване и поддръжка на 
доставеното от него оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпълнението на тези 
негови задължения от производителя на апаратурата. 



Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на съответния 
БЕНЕФИЦИЕНТ при доставка следните документи: гаранционна карта, инструкция за 
експлоатация или ръководство за ползване, техническо описание и всички други 
документи (вкл. сертификати, декларации и др.), съгласно Техническата спецификация - 
Приложение № 1 и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2. 
В случай, че документите са на английски език, следва да бъдат придружени с превод на 
български език. 

(2) Доставката ще се счита за неизпълнена, докато съответният БЕНЕФИЦИЕНТ 
не получи всички документи по предходната алинея. 

(3) При подписване на протокол за въвеждане в експлоатация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
се задължава да представи на съответния БЕНЕФИЦИЕНТ гаранционна карта с 
попълнени всички необходими реквизити. 

(4) Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги удържа от следващото дължимо по договора плащане или от 
гаранцията за добро изпълнение. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на оборудването и за 
годността му за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 4, считано от датата на протокола 
за въвеждането му в експлоатация по чл. 15, ал. 4 и при условията на раздел IX 
„Гаранционна отговорност и обслужване“ от настоящия договор. 

Чл. 13. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на съответния 
БЕНЕФИЦИЕНТ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 

 
VIІ. ПРИЕМАНЕ 

 
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че оборудването не е обременено с 

недостатъци. 
Чл. 15. (1) Оборудването следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 

на упълномощено от съответния БЕНЕФИЦИЕНТ лице. За приемането и предаването 
се съставя приемно-предавателен протокол, в 3 (три) екземпляра, който се подписва от 
упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на съответния 
БЕНЕФИЦИЕНТ. 

(2) При предаване на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде 
документите по чл. 11.  

(3) Преди предаване на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши 
всички проверки и изпитвания съгласно техническите спецификации и предписания на 
производителя и Техническото предложение – Приложение № 2, което се удостоверява 
с констативни протоколи. 

(4) За монтажа, инсталацията и въвеждането в експлоатация на оборудването се 
съставят и подписват двустранни протоколи от упълномощени представители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на съответния БЕНЕФИЦИЕНТ. 

(5) За извършеното обучение за работа с оборудването се съставят и подписват 
двустранни протоколи от упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на 
съответния БЕНЕФИЦИЕНТ. 

Чл. 16. (1) При предаването на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на 
съответния БЕНЕФИЦИЕНТ необходимото според обстоятелствата време да го 
прегледа за недостатъци. 

(2) Рекламации по количеството на доставеното оборудване могат да се правят в 
момента на подписване на приемо-предавателния протокол. 



(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведеното в 
експлоатация оборудване се правят в срок до 20 (двадесет) работни дни след 
въвеждането в експлоатация. 

(4) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на оборудването от контролна организация, в 
присъствието на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на съответния 
БЕНЕФИЦИЕНТ, за което се съставя протокол. 
 

 
VIІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 17. Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

в размер на 2 262,50 (две хиляди двеста шестдесет и два нула петдесет) лева, 
равняващи се на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията 
за изпълнение на договора представлява гаранция за срочно и гаранция за качествено 
изпълнение на договора, както следва: 

 гаранция за срочно изпълнение на договора – в размер на 4 % от общата 
стойност на договора без ДДС; 

 гаранция за качествено изпълнение на договора – в размер на 1 % от стойността 
на съответното оборудване без ДДС. 

Чл. 18. (1) Гаранцията за срочно изпълнение се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
преди подписване на договора под формата на: банкова гаранция –  безусловна и 
неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза 
на Администрацията на президента. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни 
банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на 
съобщението (приложимо при представяне на банкова гаранция) / депозит на парична 
сума по банковата сметка на Администрацията на президента:  
IBAN: ……………….*Заличен на основание чл. 73, ал.1, във вр. с чл. 72, ал. 1, т.1 от ДОПК 
BIC: ………………… 
Банка: ………………  (приложимо при представяне на депозит на парична сума). 

(2) Гаранцията за срочно изпълнение е със срок на валидност 30 (тридесет) дни 
след въвеждането в експлоатация на медицинската апаратура и провеждане на 
обучението и се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок. 

(3) В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока, 
определен по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на 
валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие, като представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да усвои цялата сума по банковата гаранция и да я задържи като гаранционен 
депозит за срочно изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор. 
(приложимо при представяне на банкова гаранция) / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху депозираната парична сума, представена като 
гаранция за срочно изпълнение на договора, за времето, през което има право да я 
задържа. (приложимо при представяне на депозит на парична сума) 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за срочно изпълнение 
на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който 
е внесен за решаване от компетентен съд, до окончателното му решаване. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за 
срочно изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за плащане на неустойки и/или обезщетения, както и при прекратяване на договора от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни задължения от страна на 



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително по чл. 38, т. 1 и 2. Усвоените суми  от гаранцията за 
срочно изпълнение се превеждат от сметката на Администрацията на президента по 
дарителската сметка на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ по чл. 31, 
ал. 2.  

(6) Банковите разходи по откриването на гаранцията за срочно изпълнение са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предвиди и заплати своите такси по 
откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-
малък от определения в чл. 17, т. 1. 

(7) В случай, че банката, издала гаранцията за срочно изпълнение на договора, е 
обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, 
или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума 
в срок до 5 (пет) работни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното 
искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или съответен депозит на парична сума. (приложимо при 
представяне на банкова гаранция) 

Чл. 19. (1) Гаранцията за качествено изпълнение се представя от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди подписване на договора под формата на: банкова гаранция –  
безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна 
банка в полза на съответния БЕНЕФИЦИЕНТ. Банковите гаранции, издадени от 
чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща 
автентичността на съобщението. (приложимо при представяне на банкова гаранция) / 
депозит на парична сума по банкова сметка, посочена от съответния БЕНЕФИЦИЕНТ. 
(приложимо при представяне на депозит на парична сума) 

(2) Гаранцията за качествено изпълнение е със срок на валидност 30 (тридесет) 
дни след изтичането на гаранционния срок на доставената медицинска апаратура. За 
освобождаването й в посочения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмено искане до 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в което посочва датата на сключване на договора, предмета и сумата 
на гаранцията и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява освобождаването й от съответния 
БЕНЕФИЦИЕНТ в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на искането, но не по-
рано от изтичане срока на валидност на гаранцията. 

(3) В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока, 
определен по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на 
валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие, като представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на съответния БЕНЕФИЦИЕНТ анекс за удължаването й. В 
противен случай, съответният БЕНЕФИЦИЕНТ има право да усвои цялата сума по 
банковата гаранция и да я задържи като гаранционен депозит за качествено изпълнение 
на договора, съобразно условията на настоящия договор. (приложимо при представяне 
на банкова гаранция) / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и съответният БЕНЕФИЦИЕНТ не дължат 
лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху депозираните парични суми, представени като 
гаранция за качествено изпълнение на договора, за времето, през което съответният 
БЕНЕФИЦИЕНТ има право да я задържа. (приложимо при представяне на депозит на 
парична сума) 

(4) Съответният БЕНЕФИЦИЕНТ има право да задържи гаранцията за 
качествено изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор 
между него и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е внесен за решаване от компетентен съд, до 
окончателното му решаване. 

(5) Съответният БЕНЕФИЦИЕНТ има право да усвои изцяло или отчасти 
гаранцията за качествено изпълнение на договора при неточно изпълнение на 
задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на 



задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки и/или обезщетения, както и 
при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни 
задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително по чл. 38, т. 1 и 2. 

(6) Банковите разходи по откриването на гаранцията за качествено изпълнение са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на 
съответния БЕНЕФИЦИЕНТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предвиди и заплати своите 
такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не 
бъде по-малък от определения в чл. 17, т. 2. 

(7) В случай, че банката, издала гаранцията за качествено изпълнение на договора, 
е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, 
или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от съответния 
БЕНЕФИЦИЕНТ сума в срок до 5 (пет) работни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от 
направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, 
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или съответен депозит на парична сума. (приложимо 
при представяне на банкова гаранция) 
 

 
IХ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ 

 
Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно обслужване 

и поддръжка на медицинското оборудване за срок 60 (шестдесет) месеца, считано от 
датата на въвеждането му в експлоатация. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционното обслужване и 
поддръжка от оторизиран сервиз на производителя. 

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на 
оборудването, указано в Техническата спецификация – Приложение № 1 и Техническото 
предложение – Приложение № 2, при спазване на условията, описани в гаранционната 
карта. 

(2) В случай, че установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил 
уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени 
некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по-добри 
характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.  
Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на гаранционния срок да поддържа 
за своя сметка оборудването, като не само поправя възможните повреди, но и извършва 
профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на гаранционния срок да осигурява 
и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и 
софтуерна поддръжка (в приложимите случаи).  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави и пълен списък на всички 
материали и консумативи, необходими за работата на оборудването (основният състав 
на оборудването не трябва да бъде посочван в списъка).  

Чл. 22. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на оборудването се 
прави от съответния БЕНЕФИЦИЕНТ или определено от него лице по телефон или 
писмено по факс. 

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и 
датата, когато е констатирана.  

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно 
обслужване на оборудването на място, както следва: 



1. време за констатиране на проблема – до 4 (четири) часа, 7 (седем) дни в 
седмицата, 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, от съобщаването за проблем от 
съответния БЕНЕФИЦИЕНТ или определено от него лице; 

2. време за отстраняване на проблема – определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след 
констатиране на проблема по предходната точка и се посочва в двустранно подписан 
между него и съответния БЕНЕФИЦИЕНТ протокол.  

(2) При необходимост от продължителен ремонт повече от 48 (четиридесет и 
осем) часа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени временно ремонтирания 
модул/устройство с друго, от същия функционален тип, което да се използва от 
съответния БЕНЕФИЦИЕНТ през времето до завършване на ремонта. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на гаранционния срок 
максималната продължителност на прекратяване работата на доставеното оборудване 
поради повреди или профилактика да не надвишава 240 (двеста и четиридесет) часа 
годишно.  

(4) При надвишаване на часовете по предходната алинея, се задейства клаузата на 
чл. 2, ал. 6 от настоящия договор. 

Чл. 24. (1) Всички разходи по гаранционното обслужване и поддръжка на 
оборудването са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на 
оборудването до сервиза и обратно е за сметка на същия. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за недостатъци, появили се в 
резултат на неправилна експлоатация на оборудването в неговата съвкупност и/или 
отделен модул/устройство; в резултат на проблеми с електрозахранването на съответния 
БЕНЕФИЦИЕНТ; в резултат на несъгласувани с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения във 
въведеното в експлоатация оборудване в неговата съвкупност; в резултат на природни 
бедствия или явления или в резултат на действия на трети лица, извършили ремонт на 
оборудването, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. 

 
 

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. 
 

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на 
дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническата спецификация – 
Приложение № 1, Техническото предложение – Приложение № 2 и Ценовото 
предложение – Приложение № 3. 

Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставеното 
оборудване, които намаляват съществено неговата цена или неговата годност за 
употреба и не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните 
права: 

1. да върне оборудването и да иска обратно сумата, която е платил до момента 
заедно с разноските по договора; 

2. да задържи оборудването и да иска намаляване на цената; 
3. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
4. да иска да му бъде предадено оборудване без недостатъци в замяна на това, 

което е получил с недостатъци. 
(3) Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и 

неустойка за претърпените вреди в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на 
оборудването. 



Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато 
оборудването е погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите 
недостатъци. 

Чл. 28. В случай че съответният БЕНЕФИЦИЕНТ бъде съдебно отстранен от 
закупеното оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
платените до момента суми, съдебните разноски, както и неустойка в размер на 10 % 
(десет на сто) от стойността на оборудването. 

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати цената на оборудването по чл. 3. 

Чл. 30. (1) В случай на неточно изпълнение на която и да е от дейностите по 
настоящия договор, с изключение на задълженията по чл. 12 и свързаните задължения, 
произтичащи от раздел IХ „Гаранционна отговорност и обслужване”, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер 
на 0,1 % (нула цяло и една десета на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки 
просрочен ден за всеки отделен случай. Общият размер на начислените по предходното 
изречение неустойки не може да надвишава 4 % (четири на сто) от общата цена.  

(2) При неточно неизпълнение на задълженията по чл. 12 и свързаните 
задължения, произтичащи от раздел IХ „Гаранционна отговорност и обслужване”, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи в полза на съответния БЕНЕФИЦИЕНТ неустойка в размер 
на 0,01 % (нула цяло и една стотна на сто) от стойността на оборудването за всеки 
просрочен ден за всеки отделен случай. Общият размер на начислените по предходното 
изречение неустойки не може да надвишава 1 %  от стойността на оборудването. 

Чл. 31. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или съответният БЕНЕФИЦИЕНТ съставят протокол и го 
предоставят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда дължимите неустойки по чл. 26, ал. 3, чл. 28 и 
чл. 30, ал. 1 по дарителската сметка на благотворителната инициатива „Българската 
Коледа“: 
IBAN: ……………….*Заличен на основание чл. 73, ал.1, във вр. с чл. 72, ал. 1, т.1 от ДОПК 
BIC: ………………… 
Банка: ………………  
Титуляр: ………….. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по чл. 30, ал. 2 по банкова сметка, 
посочена от съответния БЕНЕФИЦИЕНТ. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихваща дължимите неустойки по чл. 26, 
ал. 3, чл. 28 и чл. 30, ал. 1 от следващо дължимо по договора плащане или от стойността 
на гаранцията за срочно изпълнение по свой избор, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с настоящия 
договор дава изричното си съгласие за такова прихващане. 

(5) Съответният БЕНЕФИЦИЕНТ има право да прихваща дължимите неустойки 
по чл. 30, ал. 2 от стойността на гаранцията за качествено изпълнение, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с настоящия договор дава изричното си съгласие за такова 
прихващане. 

Чл. 32. Независимо от изплащането на неустойките, страните по договора и 
съответният БЕНЕФИЦИЕНТ могат да искат обезщетение по общия ред за 
причинените им вреди, ако техния размер надвишава размера на уговорената неустойка. 
 

 
XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 



Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като 
конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на 
настоящия  договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 
договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му и 
изпълнението на конкретните доставки, освен в предвидените от закона случаи. 

(3) Правилото по предходните алинеи не се прилага по отношение на 
задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на 
Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП и Правилника за 
неговото прилагане, както и на Националната агенция за приходите и на Агенция 
«Митници», съгласно Решение № 788/ 28.11.2014 г. на Министерския съвет. 
 

 
XIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА 

ДОГОВОРА 
 

Чл. 34. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение 
на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение 
на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. 
Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били 
дължими преди настъпването на форсмажорното събитие. 

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално 
кратък срок след установяване на събитието, но не по-късно от 7 (седем) дни, да уведоми 
другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от 
компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и 
оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна 
периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното 
събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. 

(3) В случаите на възпрепятстване на някоя от страните поради форсмажорно 
събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират 
да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава. 

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 
претърпени като последица от форсмажорно събитие. 

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е 
възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с 
клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, 
страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат 
въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да 
изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от 
форсмажорното събитие. 

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, 
довели до спирането му . 

Чл. 35. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този 
договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и 
извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което 
прави изпълнението му невъзможно. 

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило 
вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при 
полагане на  



Чл. 36. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на 
Закона за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от 
страните, което става неразделна част от договора. 
 

 
XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 37. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията 

на страните по договора. 
Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с 

двуседмично писмено предизвестие, когато: 
1. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 

от ЗОП; 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита 

процедура за обявяването му в несъстоятелност; 
3. ако в резултат на непредвидени обстоятелства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в 

състояние да изпълни своите задължения, като изпълнените до момента на прекратяване 
на договора дейности се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след установяване на размера 
им с подписване на двустранен протокол между страните. 

Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на 
писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в 
следните случаи: 

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

по този договор. 
Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, 

изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора при условията на чл. 29.  
 
 

XV. СПОРОВЕ 
 

Чл. 41. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия 
договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, 
породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще 
уреждат доброволно и добронамерено. 

Чл. 42. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички 
спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското 
законодателство. 
 
 

ХVI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 43. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено 
действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след 
пораждане, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда 
отговорност, но не по-късно от 5 (пет) работни дни. 

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се 
разбира пълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено 
(във времево отношение) и/или лошо (всяко друго изпълнение, което не съответства на 
дължимото). 



Чл. 44. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.  
Чл. 45. Сроковете по договора се изчисляват по реда на Закона за задълженията и 

договорите.  
Чл. 46. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат 

обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, 
заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, 
дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да потвърди в 3 (три) дневен срок 
от поканата или да предложи на другата страна за подходящо време и място. 

Чл. 47. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или 
отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или 
отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за 
изпълнение на договора.  

Чл. 48. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително 
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 49. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в 
този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени 
срещу подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), 
са връчени чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на 
долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на страната, както 
следва:  
На Възложителя:  
…………. 
На Изпълнителя:   
…………. 

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, 
тел./факс, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени 
съобщения, предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се считат за 
редовно връчени. 

(3) Лица отговорни за изпълнението на договора: 
За Възложителя:  
……… 
За Изпълнителя:  
………….. 

Чл. 50. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата 
страна при промяна на банковите сметки. 

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по съответната сметка, 
посочена в договора, се счита за валидно извършено. 

Чл. 51. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат съответните 
разпоредби на действащото българското законодателство. 

Чл. 52. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от 
него: 

 
Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 4 – Списък на лечебните заведения БЕНЕФИЦИЕНТИ; 
Приложение № 5 – Документ за гаранция за срочно изпълнение; 
Приложение № 6 – Документ за гаранция за качествено изпълнение. 
 
 



Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в пет еднообразни 
екземпляра – четири за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата 
на оригинал. 
 
 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

ЗА АП:                                                                                     

 

/П/*         /П/* 

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

Росен Кожухаров                                                           Евгени Панчев 

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА                                    „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

 

/П/* 

……………………………          

Мария Михайлова 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФИНАНСИ“, АП 

 

ЗА БНТ:  

/П/* 

…………………………. 

Вяра Анкова    

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР           

 

ЗА НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ: 

/П/* 

………………………….. 

Силва Зурлева 

ЧЛЕН НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

*Заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 


