
 
                                                ДОГОВОР 
                        за доставка на лекарствени продукти 
 
                                                      № 1 

 
Днес, 30.10.2015 г., в град Трявна, на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП и 

резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ 
“Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна” и избран изпълнител с Решение № РД-
08-39 от 18.09.2015 г. на Управителя на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД – 
Трявна, се сключи настоящият договор между:  

 
МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление:  гр. Трявна, ул.”Лясков дял” № 1, вписано в търговския регистър при 
Агенция по вписванията с ЕИК 107505537,  представлявано от Управителя д-р 
Светла Иванова Брънекова, от една страна, наричано по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и  

 
„Фаркол” АД със седалище и адрес на управление:  гр. Бургас, ул. „Сан 

Стефано” № 28, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с 
ЕИК 102227154, представлявано от Таня Минчева-Базотева – Изпълнителен 
директор, от друга страна, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”.  

 
Страните се споразумяха както следва: 
 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 
 
Чл.1. Предмет на настоящия договор са периодични доставки на 

лекарствени продукти, наричани по-долу в договора „стоки" за нуждите на МБАЛ 
"Д-р Теодоси Витанов" ЕООД - Трявна, съгласно Приложение № 1 неразделна 
част от настоящия договор, съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по 
видове и прогнозни количества срещу цена, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава 
да заплати, франко аптеката на болницата. 

Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от настоящия договор, 
като условията и се считат по право условия на настоящия договор, доколкото 
друго не е уговорено. 

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА. 
 
Чл.2./1/. Настоящият договор е със срок до 15 месеца. 
/2/. Договорът влиза в сила от 01.11.2015 г. и е валиден до 31.01.2017 г. 
 



/3/. В случай, че към датата на изтичане срока на договора е открита нова 
процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е 
приключила, договорът запазва действието си при същите условия до нейното 
приключване и сключването на нов договор, съобразно разпоредбите на чл. 43, 
ал. 2, т. 5 от ЗОП. 

 
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 
 
Чл.З./1/. Единичната цена на стоките е съобразно класираната оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер съгласно Приложение № 1, неразделна част от 
настоящия договор. Цената е определена при условията на доставка до краен 
получател, с включен ДДС. 

/2/. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева 
чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Банка ДСК” ЕАД гр. Трявна IBAN BG24STSA93000003722324, 
BIC: STSABGSF. 

/3/. Заплащането е отложено в срок до 60 календарни дни от датата на 
доставката и се осъществява след представяне на следните документи: фактура - 
оригинал; приемно - предавателен протокол; копие от писмената заявка за 
доставка, подписани от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. 

Чл.4./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на настоящия 
договор по цени съобразно посочените в офертата му, валидни за целия 
договорен срок. 

/2/. Изменение на цените се допуска по изключение при условията на 
чл.43, ал.2, т.2 и т.3 от ЗОП и приложимата относно обекта на поръчката 
нормативна база. 

/3/ В случай, че  през времето на действие на договора държавната 
регулирана цена на договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния 
лекарствен списък по чл.262, ал.4 от ЗЛПХМ стане по-ниска от договорената, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща лекарствените продукти по по-ниската цена, от 
датата на влизане в сила на конкретното решение на  Комисията по цените на 
лекарствените продукти. 

 
IV. ЗАЯВКИ И СРОК НА ДОСТАВЯНЕ. 
 
Чл.5./1/. Приемането на заявките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва на 

адрес: гр. Трявна, ул. „Лясков дял” № 1. във всички работни дни на телефон: 0677 
62167 ; факс: 0677 62144 и   e - mail: apteka.mbal.tryavna@gmail.com. 

/2/. Обемът на доставките, предмет на този договор, се определя със 
заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подадена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно 
нуждите му, без ограничения за броя на заявките във времето. 

/3/. Заявки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се подават само от управителя 
на Болнична аптека или упълномощено от него лице, по телефон (при спешност), 



писмено, по факс или от следният електронен адрес: 
apteka.mbal.tryavna@gmail.com.  

/4/. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор се извършва 
в срок до 24 /двадесет и четири/ часа  считано от часа и датата на получаване на 
заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/5/. За всяка подадена заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати 
потвърждение, че е получена на следният електронен адрес: 
apteka.mbal.tryavna@gmail.com Часът и датата на потвърждението за получена 
заявка на посочения e-mail, ще се счита за годно доказателство при евентуални 
бъдещи спорове между страните.  

/6/. При невъзможност за доставяне на лекарствени продукти по вид или 
количество при подадена заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми по 
имейл, факс или писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок не по-дълъг от 2 /два/ часа след 
получаване на заявката. Ако изпълнителят не достави стоките и не уведоми в 
посочения срок възложителя за невъзможността за извършване на доставката, 
това се счита за мълчалив отказ. 

Чл.6. За количества, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без заявка, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма задължение за плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 
организира връщането им за своя сметка. 

 
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА 

СТОКИТЕ. 
 
Чл.7./1/. За място на доставяне на стоките по този договор се определя 

Болничната аптека на МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов" ЕООД – Трявна. 
/2/. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на 

упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
стоките трябва да отговарят на заявените по обособени позиции и номенклатурни 
единици. Стоките се придружават от: 

-    фактура - оригинал за извършена доставка; 
- приемателно-предавателен протокол, съдържащ задължително 

следните реквизити за всяка партида: каталожен номер, партиден номер, дата на 
производство и срок на годност. 

 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Чл.8./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките в сроковете 

по чл. 5, ал. 4 и да ги предаде на оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
съответния вид, количество и качество в Болничната аптека. Недоставяне на 
стоките в посочените срокове е основание за търсене на отговорност в размери 
съгласно чл. 24, ал. 1 от договора, за забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Качеството на 
стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на правилата за Добра 
производствена и дистрибуторска практика. 



/2/. При констатиране от оторизираното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
липси по вид и/или количество на заявените стоки, то може да откаже да ги 
приеме, което се счита за недоставяне на съответните стоки по вид и/или 
количество и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка по чл.24, ал.2 от настоящия 
договор. 

/3/. При констатиране от оторизираното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
срок на годност, по-малък от 60 % от общия срок на годност на стоката, или 
несъответствие на партидния номер, то може да откаже да ги приеме, което се 
счита за недоставяне на съответните стоки. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи 
неустойка по чл.24, ал.2, освен ако няма писмено съгласие от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за доставянето на тези стоки, въпреки по-малкия срок на 
годност. 

/4/. При констатиране от оторизирано лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
несъответствие на партидния номер на доставените стоки, то може да откаже да 
ги приеме, което се счита за недоставяне на съответните стоки и в този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка по чл. 24, ал. 2 от договора. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен с доставяне на стоките да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл.3, ал.3 и чл.7, ал.2 от настоящия 
договор.  

Чл.10. Ако оторизираното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице констатира, че при 
приемане на доставените стоки има скъсване или увреждане на фабричната им 
опаковка, че са доставени стоки различни от заявените, че качеството на 
доставените стоки не отговаря на правилата за Добра производствена и 
дистрибуторска практика (когато има съществено основание да се направи такъв 
извод), то може да откаже да приеме стоките, за което веднага уведомява 
упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който се задължава да ги 
подмени, без да излиза от първоначалните срокове, така както са определени в чл. 
5, ал. 4. За отказа се съставя протокол, подписан от двете страни с посочване на 
причините. В случай, че не се спазят посочените срокове за подмяна на стоката 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка за забава в размер съгласно чл. 24, ал. 1 от 
настоящия договор. 

Чл.11./1/. При невъзможност за доставяне на определени стоки по вид 
или количество по получената заявка да уведоми в срок до 2 /два/ часа по e-mail, 
факс и писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Това се счита за писмен отказ за доставянето 
на тези стоки, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка съгласно раздел XI от 
настоящия договор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме действия съгласно 
чл. 24, ал.3 от настоящия договор. 

/2/. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставка, в рамките на 
договорения срок по чл. 5, ал. 4, на определени стоки по вид или количество по 
получената заявка и не е представил писмен отказ за доставянето им, то това ще 
се счита за мълчалив отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни договорно 
задължение, а именно доставката на определените стоки, за които е сключил 
настоящият договор, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, съгласно 



раздел XI от настоящия договор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме 
действия съгласно чл. 24, ал. 3 от настоящия договор. 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за извършената 
доставка в размер на общата сума от доставените стоки, всяка с цена посочена в 
Приложение № 1 от настоящия договор, освен в случаите на чл. 4, ал. 3 от 
настоящия договор. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своите права и 
задължения по настоящия договор. 

 
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
Чл.14./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща реализираните по 

този договор доставки на стоки в уговорените срокове. 
/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да окаже необходимото съдействие 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора. 
/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

доставените стоки, чрез упълномощения си представител, след като същият ги 
прегледа и оцени качеството им, в съответствие с нормативните актове. 

Чл.15./1/. Ако извършената доставка не отговаря на изискванията за 
качество, по смисъла на приложимата нормативна уредба и този договор, или е 
установено несъответствие между заявеното и доставено количество или 
доставените стоки не са придружени от изискуемите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
документи, оторизираното от него лице може да откаже да ги приеме. В тези 
случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме действията по раздел ХІ от 
настоящия договор. За отказа се съставя протокол, подписан от двете страни с 
посочване на причините. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да закупи заявените стоки от 
друг доставчик, в случаите на отказ от доставка или несъответствие на 
доставените стоки с техническата спецификация от документацията за участие в 
процедурата. Разликата в цените е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Възложителят 
може да предприеме действия по  удовлетворяване разликата от гаранцията за 
изпълнение . 

/3/ Възложителят си запазва правото да не възложи целия предвиден от 
него обем лекарствени продукти, в случай че отпадне необходимостта от 
използването им. 

 
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 
 
Чл.16./1/. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 119,58 лв., 

представляваща 1% от стойността на договора без включен ДДС и се внася по 
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора: Банка ДСК” ЕАД гр. 
Трявна IBAN BG24STSA93000003722324, BIC: STSABGSF. 



 /2/. Гаранцията по ал.1 на този член може да бъде дадена и под формата 
на банкова гаранция, валидна за целия срок на договора, но не по-малко от 16 
(шестнадесет) месеца. Тя се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на 
договора. Банковата гаранция трябва да съдържа условие за безусловно и 
неотменимо изплащане след писмено предявено искане от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на 
договора, без да дължи лихви, в едномесечен срок след приключване 
изпълнението на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако не са налице 
условия за нейното задържане. 
               /4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, в който средствата по 
ал. 1 са престояли на законно основание  в него. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното 
изпълнение на задълженията си и с внесената от него гаранция за изпълнение на 
договора. 

 
IX. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ. 
 
Чл.18./1/ Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва 

да отговаря на техническите стандарти на производителя. 
/2/. Към датата на доставката остатъчния срок на годност на стоките 

следва да бъде не по-малък от 60 % от обявения от производителя. 
/3/. Доставката на стоки с остатъчен срок на годност по-малък от 60 % от 

обявения от производителя се извършва само с писменото съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за конкретно количество, определено от него. Без изричното 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките няма да бъдат заплащани, дори и 
да са получени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да организира връщането им за своя 
сметка. 

 
X. РЕКЛАМАЦИИ. 
 
Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата 

документация (явни недостатъци); 
б/ качество (скрити недостатъци); 
в/ при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в Приложение 

№ 1 на настоящия договор. 
Чл.20. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят до 14 

(четиринадесет) дни от датата на доставяне, като за целта се съставя протокол 
от комисия, определена от Възложителя. 



Чл.21. Рекламации за скрити недостатъци на стоките се правят през 
целия срок на годност на доставените стоки, непосредствено след констатирането 
се съставя протокол от комисия, определена от Възложителя. 

Чл. 22. /1/ В протоколите по чл. 20 и по чл. 21 се посочват договора, 
точното количество и качеството на получените стоки и партиден номер, 
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/2/. В срок от 2 (два) дни от получаване на рекламацията, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва конкретно да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена 
форма дали приема рекламацията или я отхвърля. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок следва да се счита, че той приема 
рекламацията. 

/3/. Срокът по ал. 2 на този член не се отнася за случаите, уредени в  
чл.10 от договора. 

Чл. 23. /1/. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен в срок от 2 (два) дни от приемане на рекламацията, за своя сметка и риск 
да замени стоките, за които е направена рекламация и да достави заявените 
лекарствени продукти, съгласно договореното, в Болничната аптека на МБАЛ „Д-
р Теодоси Витанов” ЕООД – Трявна. 

/2/. При рекламации за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
в срок от 2 (два) дни от приемане на рекламацията, за своя сметка и риск да 
замени стоките, за които е направена рекламация и да достави заявените стоки, 
съгласно договореното, в Болничната аптека на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” 
ЕООД – Трявна, или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част 
от заплатената цена, ведно с дължимите лихви. 

 
XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, 

НЕУСТОЙКИ. 
 
Чл. 24. /1/. При писмено уведомяване за забава на доставка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срок не по-дълъг от 6 (шест) часа, след изтичане на сроковете 
по чл. 5, ал. 4, същият дължи неустойка в размер на 0,05% (нула цяло, нула пет на 
сто) на час от стойността на забавената стока. Нереализиране на доставката в 
рамките на посочените 6 (шест)  часа, след изтичане на сроковете по чл. 5, ал. 4, 
се счита за недоставяне на стоката и се прилагат санкции, съгласно ал. 2 на този 
член. 

/2/. При недоставяне на стока по ал. 1, изречение 2 на настоящия член, 
както и съгласно чл. 8, ал. 2, ал. 3, ал. 4 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи неустойка в размер на 0,7 % на ден върху стойността на считаната за 
недоставена стока, но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на 
неизпълнението. 

/3/. При отказ (писмен или мълчалив) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите на 
чл. 11, ал.1 и ал. 2, той дължи неустойка в размер на 0,7 % на ден върху 



стойността на недоставената стока, но не повече от 30% (тридесет процента) от 
стойността на неизпълнението.  

Чл.25. /1/. В случаите на чл. 24, ал. 3 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 
свободен да закупи стоките, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил отказ за 
доставка, от друго място. 

/2/ При закупуване на стоки по ал. 1 на по-висока цена от тази в 
настоящия договор, за разликата в стойността ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
удовлетворява от предоставената гаранция за изпълнение на договора. 

Чл.26. /1/. При неточно изпълнение на задълженията по договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото след като 
прихване стойността на неустойките, по реда посочен в ал. 2 на този член. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно 
неизпълнението на договора (както и за заплащане на неустойките) от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния ред: първо чрез прихващане от дължими суми, при 
липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение по настоящия договор, след 
което по съответния законов ред. 

/3/. Начисляването на неустойка не лишава изправната страна да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 
договорената неустойка. 

/4/. При системно неизпълнение на поетите задължения по настоящия 
договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 10 % 
(десет на сто) от стойността на целия договор и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
прекрати договора едностранно и без предизвестие, като в този случай настъпват 
и последиците, предвидени в чл. 29. За системно неизпълнение се счита три или 
повече пъти нереализирани доставки. 

 Чл.27. При неизпълнение на задължението по чл. 5, ал. 5, изречение 1 
от договора, за изпращане на потвърждение, че заявката е получена на следния 
електронен адрес: apteka.mbal.tryavna@gmail.com ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на заявката. 

Чл.28. При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 0,01 % (нула цяло, нула едно на сто) върху дължимата сума за всеки 
просрочен ден, но не повече от 1 % (едно на сто) от стойността на дължимата 
сума. 

 
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 
 
Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно 

и без предизвестие, при системно неизпълнение на доставките на стоки по 
количество и/или качество. Същият има право да задържи в своя полза пълния 
размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

Чл. 30. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 
неизпълнение на поетите по настоящия договор задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 



начислява предвидените в раздел ХІ неустойки и задържа пълния размер на 
гаранцията за изпълнение. 

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни 
своите задължения. В този случай дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
претърпените вреди от сключването на договора. 

Чл. 32. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен. 
 
XIII. СЪОБЩЕНИЯ. 
 
Чл.33. /1/. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението 

на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от 
упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Писмената форма се смята спазена и когато съобщението е изпратено по факс или 
електронната поща на страните, като насрещната страна писмено по факс или  
електронна поща отговори, че е получил съобщението. 

/2/. Ако някоя от страните промени посочените адреси, без да уведоми 
другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и 
други подобни. 

/3/. За целите на този договор адресите на страните са: 
- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Трявна, ул. „Лясков дял” № 1; тел/факс: 0677 

62144; електронна поща: apteka.mbal.tryavna@gmail.com. 
- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” № 28 телефон: 

056851721, факс: 056851722, електронна поща: farkol@farkol.bg 
/4/. За дата и час на съобщението се смятат датата и часа на: 
- предаването - при ръчно предаване на съобщението; 
- пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 
- приемането - при изпращане по телефакс; 
- обратния e-mail за потвърждаване - при изпращане по електронна 

поща. 
 

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 
 
Чл. 34. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се 

прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Страните се 
уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, 
изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. При 
невъзможност за решаване на възникналите спорове по този начин, то същите ще 
се отнасят до разглеждане и решаване от компетентните съдилища на Република 
България. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се съгласяват, че  








