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Раздел III - Проект на договор 

За всички неуредени въпроси в тази документация се прилагат 
разпоредбите на закона за обществените поръчки, Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки и действащите 
нормативни актове, свързани с предмета на поръчката. 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
-Всички действия на възложителя към участниците са в писмен 

вид; 
-Обменът на информация може да се извърши по пощата, по 

факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за 
електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация 
от тези средства по избор на възложителя; 

-Документи във връзка с провеждането на настоящата 
обществена поръчка, се връчват лично срещу подпис или се 
изпращат на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като 
съобщението се подписва с електронен подпис или чрез пощенска 
или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка , или 
по факс. 
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