
 
Рег. № 30-12-162/26.07.2017 г. / 14 г. 

гр. София 

 

 

 

ДО  

УПРАВИТЕЛЯ НА „СТЕМО“ ООД 

ГОСПОДИН  ГЕОРГИ  ТИХОВ 

 

гр. София, п.к. 1407 

бул. „Черни връх“ 51Б 

тел.: 02 816 2300 

факс: 02 816 23 03  
 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 
 

На основание чл.93б, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (отм.) 

във връзка с  §19 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗОП и чл. 39 на 

Рамково споразумение (РС)  № УД-04-26/06.08.2015 г. за доставка на 

комуникационно-информационно оборудване, Ви каня да допълните своята 

оферта за доставка на комуникационно-информационно оборудване.  

1.Указания за изготвяне, представяне и подаване на офертата:  

1.1 Офертата следва да бъде изготвена по образец - Приложение № 1 към 

настоящата покана.  

1.2 Потенциалният изпълнител представя офертата си в писмен вид на 

хартиен носител в запечатан непрозрачен плик.  

1.3. Офертата се подава на адрес: гр. София. ПК 1080, ул. "Иван Вазов" 12, 

ет. 5, в дирекция "Отбранителна аквизиция".  

1.4. Предложените от Вас единични цени на изделията, следва да бъдат 

равни или по-ниски от предложените единични цени за същите изделия в 

Приложение  № 3 към PC. № УД-04-26/06.08.2015г.  

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

София 1092, ул.”Дякон Игнатий”№ 3, тел.: 92 20922;  факс: 987 96 93 

  



2. Срок за получаване на офертата – 10 (десет) работни дни, считано от 

датата на получаването на настоящата покана. 

3. Прогнозна стойност на поръчката – 1 099 958,33 лева с ДДС. 

4. Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертата. 

5. Срок за изпълнение на договора – 60 дни. 

6. Размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5 % (пет процента) 

от стойността на поръчката без ДДС. 

7. Списък с необходимите документи, които да бъдат представени 

(приложени към офертата) – Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (отм.) – изготвена 

по образец. 
 

 Приложения – само за адресата: 

1. Приложение 1- Образец на оферта с приложена към нея - Предлагана цена 

за изпълнение на обществената поръчка за доставка на комуникационно – 

информационно оборудване, общо 2(два) листа. 

2. Приложение 2 - Проект на договор , общо 26 (двадесет и шест) листа. 

3. Приложение 3 - Образец на Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (отм.) , от 2 

(два) листа. 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

…………………………… 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ОБРАЗЕЦ 

 

О Ф Е Р Т А 
 

 

ДО 

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 
 

След като се запознахме с условията от поканата за участие в процедурата 

по чл.93б, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (отм.) за сключване на 

конкретен договор въз основа на Рамково споразумение (РС) № УД-04-

26/06.08.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на 

комуникационно-информационно оборудване. 

Ние: „СТЕМО“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 

5300, ул. „Николаевска“ 48, ЕИК 817080126,  

сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) 

дни, считано от крайния срок за получаване на офертата и ще остане обвързващо 

за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

Приемаме да изпълняваме поръчката, съгласно всички изисквания на 

Възложителя, посочени в поканата за участие в настоящата процедура и при 

следните условия: 

1. Доставката на изделията ще се извършва качествено, в срока и съобразно 

другите условия, определени от Възложителя съгласно проекта на договора. 

2. Декларираме, че сме запознати и приемаме условията на проекта на 

договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в 

законоустановения срок. 

3. Срок на изпълнение на договора - ………….. (но не повече от 60 дни), 

считано от датата на подписване на конкретен договор, сключен въз основа на РС 

№ УД-04-26/06.08.2015г. 

4. Място на доставка – Военно формирование 46390 - София. 

5. Спецификациите и гаранционният срок на доставяните изделия са 

съгласно предложените такива в Техническите предложения – Приложение № 2 

към РС № УД-04-26/06.08.2015г.  

 

6. Ще изпълним поръчката за доставка на комуникационно-

информационно оборудване, съгласно приложеното ценово предложение. 



 

Приложение – само за адресата: 

 Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка – изготвена по 

образец – Приложение № 4 към РС № УД-04-26/06.08.2015 г. – от ..... листа. 

 

 

Дата ................   Подпис и печат: ......................................... 

 

    Име и фамилия: ................................................... 
    (представляващ по 

регистрация или упълномощено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение към образец на оферта 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 
 

за изпълнение на обществената поръчка за доставка на  

комуникационно – информационно оборудване 

 

№ по 

ред 

Наименование, търговска марка, модел, 

продуктов номер на предлаганото изделие 

Количество 

/бр./ 

Единична 

цена без 

ДДС /в лева/ 

Обща 

цена  без 

ДДС  

/в лева/ 

1 2 3 4 5=3x4 

1.  

Сървър (ІІ тип): 

Търговска марка: Hewlett-Packard 

Модел: DL585 G7 BC NIC CTO Server 

Продуктов номер:704963-B21 

20   

2.  

SAN Дисков масив:  

Търговска марка: Hewlett-Packard 

Модел: HP MSA 2040 SAN DC SFF Storage 

Продуктов номер:C8R15A 

4   

3.  

Комутатор: 

Търговска марка: Hewlett-Packard 

Модел: HP 5500 - 24G-SFP EI Switch 

Продуктов номер:JD374A 

Резервно захранване: 

Търговска марка: Hewlett-Packard 

Модел: HP 5500 150 WAC Power Supply 

Продуктов номер:JD362A 

8 броя SFP: 

Търговска марка: Hewlett-Packard 

Модел: HP X120 1G SFP LC SX Transceiver 

Продуктов номер:JD118B 

4   

4.  

Ethernet комутатор 

Търговска марка: Hewlett-Packard 

Модел: HP 2920 - 24G Switch 

Продуктов номер:J9726A 

3   

5.  

Защитна стена (Firewall) 

Търговска марка: Cisco, Модел: ASA5505 

Продуктов номер: ASA5505-BUN-K9 

11   

6.  Твърд диск външен 11   

7.  Ethernet тестер за кабели 5   

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС /в лева/:    ….. 

 

Забележки: 

1. Прилага се към Офертата, изготвена след получаване на писмена покана 

от възложителя по чл.93б, ал.3 от ЗОП, за сключване на конкретен договор въз 

основа на Рамково споразумение № УД-04-26/06.08.2015г. с предмет: Доставка 



на „Комуникационно – информационно оборудване и оборудване за защита на 

класифицирана информация“. 

2. Възложителят е попълнил колони с номера 1, 2 и 3 („№ по ред“; 

„Наименование, търговска марка, модел, продуктов номер на предлаганото 

изделие“ и „Количество“), за периода на изпълнение на договора, съобразно 

нуждите си и в рамките на утвърдения бюджет. 

3. Потенциалния изпълнител по рамковото споразумение попълва колона № 

4 ”Единична цена без ДДС”, като предлага единична цена без ДДС за всяко 

заявено от възложителя изделие. 

4. Потенциалният изпълнител по рамковото споразумение се задължава в 

офертата си, представена в процедурата по чл.93б, ал.2 от ЗОП (отм.), да 

предлага единични цени на изделията, равни или по-ниски от предложените 

единични цени за същите изделия в ценовото си предложение – Приложение № 3 

към РС № УД-04-26/06.08.2015г. 

5. Потенциалния изпълнител по рамковото споразумение попълва колона № 

5 ”Обща цена без ДДС”, която се изчислява като произведение от посоченото 

от възложителя количество (колона № 3) и единичната цена без ДДС 

предложена от потенциалния изпълнител (колона № 4). 

6. Потенциалният изпълнител по рамковото споразумение попълва на 

последния ред от таблицата – ”Обща цена за изпълнение на поръчката без 

ДДС”, която е сбор от общите цени без ДДС, представени в колона № 5. 

7. Предложената „Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС в лева“ 

ще бъде използвана за целите на оценката на офертата по процедурата за 

сключване на конкретен договор, въз основа на рамковото споразумение по реда 

и условията на чл.93б, ал.3 от ЗОП. 

8. Цените предложени от потенциалния изпълнител по рамковото 

споразумение трябва да са с положителна стойност, различни от „0“ (нула). 

Цените трябва да се представят до два знака след десетичната запетая. 

9. При сключване на конкретен договор въз основа на рамковото 

споразумение ще се конкретизират клаузите относно ДДС, съобразно 

българското законодателство. 

 

Дата ................   Подпис и печат: ......................................... 

 

    Име и фамилия: ................................................... 
    (представляващ по регистрация или упълномощено лице) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР 

№ _____ - ______/____.____.2017 г. 

Към Рамково споразумение № УД-04-26/06.08.2015 г. 

 

Днес ___.___.2017 г. в гр. София между: 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес: Република България, гр. 

София, п.к. 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, Булстат 000695324, представлявано 

от Красимир Дончев Каракачанов – Министър на отбраната, наричано за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна 

и 

„СТЕМО“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. 

„Николаевска“ 48, ЕИК 817080126, представлявано от управителя Георги 

Тихомиров Тихов – Управител с документ за самоличност : л.к. № 641325560, 

издадена на 09.11.2010 г. от МВР, гр. София, с постоянен адрес: гр. София, 

ул.“Капитан Тодор Ночев“ № 34, ет.2, ап.4, наричан за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,  

на основание чл.93б от ЗОП (отм.) във връзка с §19 от Преходните и 

Заключителните разпоредби на ЗОП (в сила от 15.04.2016г.) и Рамково 

споразумение № УД-04-26/06.08.2015г., се сключи настоящия договор за 

следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да достави: Комуникационно – информационно оборудване, 

съгласно условията на Рамково споразумение № УД-04-26/06.08.2015г., наричано 

по-нататък „изделия“. 



(2) Пълното наименование и количество на доставените изделия са съгласно 

Спецификация – Приложение № 1, към настоящия договор. 

II. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.2. (1) Общата стойност на договора е ………….…... (с думи) лева без 

ДДС и ………..…... (с думи) лева с включен ДДС и включва всички разходи по 

изпълнението, доставката на изделията до крайния получател. 

(2) Общата и единичните цени, посочени в Приложение № 1 към договора, 

са окончателни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в 

български лева с ДДС. 

Чл.3. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в срок до 

30 (тридесет) календарни дни след доставка и представяне на следните документи: 

- надлежно оформена фактура - оригинал, подписана от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на военното формирование - краен получател; 

-  Приемо-предавателен протокол - оригинал, подписан от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на военното формирование - краен получател; 

-  Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи - оригинал и/или 

складова разписка за приемане/предаване на материални запаси. 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността по чл.2 от договора по 

следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

БАНКА ………………………………. ; 

IBAN …………………………………. , 

BIC ………………………………....…  

ІІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл.5. Срокът за изпълнение на доставката е …… (……………….) 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора. За дата на 



доставката се счита датата на приемане на изделията във военното формирование 

– краен получател и подписването на приемо-предавателния протокол. 

 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приемо-предавателния протокол се подписва от 

представител на военното формирование – краен получател. 

Чл.6. Място за изпълнение на доставката: Военно формирование 46390 - 

София. 

IV. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. 

Чл.7. Правото на собственост и риска върху изделията преминават върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след доставката до крайния получател и подписването на 

приемо-предавателен протокол. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

информацията, необходима му за качественото извършване на доставката по чл.1. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по 

договора с грижата на добър търговец и да упражнява всичките си права с оглед 

защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на действие на настоящия 

договор: 

1. да извърши доставката по количество, качество и в срок, уговорени в 

настоящия договор; 

2. да приключи митническия режим по вноса на своя територия и за своя 

сметка при извършване на доставка, предполагаща оформянето на митническа 

процедура за внос от държави извън Европейския съюз; 

3. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп до документите, свързани с 

изпълнението на настоящия договор; 



4. да не използва информация, станала му известна при или по повод 

изпълнение на задълженията му по настоящия договор, с цел да облагодетелства 

себе си или трети лица. 

5. при промяна на обстоятелствата от значение за изпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, последния уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) календарни дни след настъпването на тези 

обстоятелства. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поне 5 

(пет) работни дни преди датата на доставка. 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да достави и предаде 

изделията до крайния получател и да подпише приемо-предавателен протокол и 

акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова разписка за 

приемане/предаване на материални запаси (съгласно Закона за счетоводството). 

Чл.13. (1) За кодифицирането на изделията, предмет на настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 10 (десет) дни преди изтичане на крайния срок за 

доставка, да предостави на Органа по кодификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 

дирекция „Отбранителна аквизиция” - Стоковите номера по НАТО (НСН) за 

материалните средства, предмет на доставка по договора. 

(2) В случаите, когато материалните средства не притежават присвоени 

НСН-и или НСН-те са неизвестни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да 

предостави пълен обем техническа информация, необходима за тяхната 

идентификация и кодификация съгласно принципите на Кодификационната 

система на НАТО. Информацията се предоставя чрез попълване на Заявка за 

кодификация по образец, утвърден от министъра на отбраната, съгласно чл.10, 

ал.1 от ПМС 11/26.01.1999г. за всяко материално средство поотделно. (Образец 

2/http://www.mod.bg/bg/EXT/BULCOD/BULCODwebpage.htm). 

(3) В случай, че кодифицирането на материалните средства изисква 

предоставяне на техническа информация и от поддоставчици по договора, 



включително и такива от страни, които не са членки на НАТО, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

се задължава да осигури същата на Органа по кодификация. 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква изпълнението на доставката по настоящия договор в срока, 

по реда и при условията, договорени между страните; 

2. да оказва текущ контрол при изпълнението на настоящия договор; 

3. по всяко време от изпълнението на договора да изисква информация от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързана с изпълнението му. 

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, необходима му за 

качественото извършване на доставката по чл.1; 

2. да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната 

му самостоятелност във връзка с изпълнението на договора. 

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен след получаване на уведомление от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за датата на доставка, да осигури представители на крайните 

получатели за получаване на изделията, предмет на настоящия договор. 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената в размера и според 

условията, посочени в чл.2, чл.3 и чл.4 от настоящия договор, когато доставката е 

изпълнена в договорените количество, качество и срок. 

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на доставката в 

случай че част от нея или изцяло не съответства на договореното качество. 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да прави рекламации по договора за 

количествени и качествени несъответствия по условията на раздел VІІ от 

договора. 



Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои пълно или частично гаранцията 

за изпълнение на договора пропорционално при пълно или частично 

неизпълнение на задълженията по него от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VII. КАЧЕСТВО НА ИЗДЕЛИЯТА. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И 

РЕКЛАМАЦИИ. 

Чл.21. Качеството на доставените изделия да съответства на изискванията 

на декларираното от ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в техническите 

предложения за изпълнение на поръчката - Приложение № 2 към Рамково 

споразумение № УД-04-26/06.08.2015 г. 

Чл.22. (1) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на контрола на 

качеството е Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

(2) Контролът по качеството се извършва съгласно „Глава пета „а“ Контрол 

на качеството” от Правилника за устройството и дейността на Института по 

отбрана „Професор Цветан Лазаров”. 

Чл.23. (1) За удостоверяване на качеството на доставките по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (представителя по качеството 

- Институтът по отбрана  „Професор Цветан Лазаров” – МО и крайния получател) 

при извършване на доставката, следните документи: 

1. Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от 

производителя. 

2. Документ, удостоверяващ произхода на изделията. 

3. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 

или еквивалент/и, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Гаранционна карта на изделието, с упоменати номера (където е 

възможно) идентифициращи доставеното изделие, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Всички документи на чужд език да бъдат придружавани с превод на 

български език. 



(3) При установяване на съответствие на доставяните изделия с 

изискванията на договора, комисия от представители на Института по отбрана – 

МО, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заявителя/крайния получател изготвя протокол за оценка 

на съответствието. При установяване на несъответствие на доставяните изделия с 

изискванията на договора, комисията изготвя констативен протокол в свободна 

форма, в който се посочват констатираните несъответствия. Констативния 

протокол се изготвя в 3 (три) екземпляра – за Института по отбрана, за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.                                        

(4) Качеството на доставяните по договора изделия се удостоверява с 

Протокол за оценка на съответствието. Същият предхожда подписването на 

Приемо-предавателния протокол. 

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава гаранционни карти за доставените 

изделия, като гаранционният срок да съответства на декларираното от 

ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ в техническите предложения за изпълнение 

на поръчката - Приложение № 2 към Рамково споразумение № УД-04-

26/06.08.2015 г. 

Чл.25. (1) Управлението на рекламациите е в рамките на гаранционния срок. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за настъпили дефекти само в 

случай, че дефектът не се дължи на неправилна експлоатация или на неспазване 

инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за експлоатация. 

(3) Не подлежат на рекламация изделия, показали дефекти в резултат от 

неспазване на изискванията за експлоатация и/или съхранение, указани в 

документацията за нейното използване. 

(4) В случай на рекламация, потребителят, експлоатиращ изделието, изготвя 

Телеграма - известие за несъответствие (Приложение № 2) до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

предявяване на рекламация. В нея се уточняват датата и мястото за извършване на 

анализ на причините, довели до рекламацията, и за изготвяне на Акт за 

рекламация. 



(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при предявена рекламация да определи и 

изпрати свои представители за извършване анализ на причините, довели до 

отклонението от качествените характеристики на изделието, и за изготвяне и 

подписване на Акт за рекламация. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати свои 

представители, Актът за рекламация се изготвя без негово участие, като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да го оспорва в последствие. 

(6) Резултатите от анализа се отразяват в Акт за рекламация, (Приложение 

№ 3). Актът се подписва от представители на потребителя, експлоатиращ 

изделието, и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

(7) Срокът за закриване на рекламацията се уточнява в Акта за рекламация. 

(8) Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители на 

потребителя, експлоатиращ изделието и представител на изпълнителя на Акт за 

възстановяване, (Приложение № 4). 

(9) Разходите, свързани с възстановяването на рекламираните изделия, са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(10) Задължението за своевременното организиране на дейностите по 

решаване на рекламациите e на потребителя. 

VIII. НЕУСТОЙКИ. 

Чл.26. (1) В случай на неизпълнение на задължението да достави изделията в 

срока за изпълнение по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за 

забава в размер на 0,03 % (нула цяло нула три процента) от стойността на забавената 

част за всеки просрочен ден, но не повече от 3 % (три процента) от общата стойност на 

договора без ДДС. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,03 % (нула цяло нула три 

процента) от стойността на рекламираните изделия за всеки просрочен ден в случай, 

че не изпълни в срок предвиденото в Акта за рекламация, но не повече от 3 % (три 

процента) от договорната стойност на рекламираните изделия без ДДС. 



ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение за претърпените вреди над размера на 

неустойката. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка при забава в плащането на договорената 

цена в размер на законната лихва, след изтичане на срока за плащане. 

IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл.27. (1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя при подписване на договора …… (банкова гаранция 

или парична сума – формата се избира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ) в размер на ……… 

(…………………) лева, представляващи 5 % (пет процента) от стойността на 

поръчката без ДДС. 

(2) Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност 60 (шестдесет) 

календарни дни след крайния срок за изпълнение на договора. 

(3) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на точното и 

своевременно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

Чл.28. Върху посочената гаранция ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочената гаранция в срок до 

60 (шестдесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на договора, като 

има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки вследствие забава при 

изпълнение на задълженията по договора. 

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 

Чл.30. (1) По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима 

сила или на непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на Търговския 

закон и Закона за обществените поръчки. 



(2) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на 

своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало 

вследствие на непреодолима сила. 

(3) Непреодолима сила е непредвидено и непредотвратимо събитие от 

извънреден характер, възникнало след сключването на настоящия договор. 

(4) Длъжникът, който не може да изпълни задължението си, поради 

непреодолима сила, в 7 (седем) дневен срок уведомява писмено другата страна в 

какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за 

изпълнението на договора, като представя удостоверение от компетентния 

държавен или общински орган за наличието на такава. 

(5) При неуведомяване, страната не може да се позовава на непреодолима 

сила. 

(6) При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е 

била в забава, не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства. 

XІ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл.31. Настоящият договор се прекратява: 

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време едностранно да прекрати 

този договор за в бъдеще като дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за 

изпълнената до момента на прекратяването част от поръчката; 

(2) По взаимно съгласие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

изразено в писмен вид; 

(3) С окончателното му изпълнение; 

Чл.32. Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на 

обективна, невиновна невъзможност за изпълнение (непреодолима сила при 

условията на договора) на договореното в него, при прекратяване на 

юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без правоприемство и по взаимно 



съгласие на страните, изразено в писмена форма. В този случай страните уреждат 

с протокол насрещните вземания, възникнали по време на неговото действие. 

Чл.33. Всяка от страните може едностранно, след отправяне на писмено 

предизвестие, в 14 (четиринадесет) дневен срок да прекрати или развали договора, 

ако другата страна не изпълнява задълженията си по договора. 

Чл.34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да се откаже да 

заплати цената на доставяните изделия в момента на приемането им, ако са налице 

съществени отклонения или недостатъци, които ги правят негодни за ползване. 

Чл.35. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по каквато и да 

е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

(2) Настоящият договор ще бъде прекратен едностранно, без предизвестие 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се 

установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е дружество, което е регистрирано в юрисдикция 

с преференциален данъчен режим или е лице, което е  контролирано от дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този случай не 

се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените доставки, а 

получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната 

лихва. 

ХІІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА 

КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ДЪРЖАВНА ТАЙНА. 

Чл.36. (1) Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, 

предоставена и/или разработена във връзка с изпълнение на договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са: 

1. Служителят по сигурността на информацията /ССИ/ в МО /директорът 

на дирекция „Сигурност на информацията” – МО/ е лицето по чл.105 от Закона за 



защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/, което осъществява контрол по 

спазване на разпоредбите на закона и актовете по неговото прилагане и 

консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на договора. 

2. Длъжностните лица, определени да: 

а). осъществяват контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ и актовете 

по неговото прилагане и консултират изпълнителя при изпълнението на договора. 

б). съпровождат изпълнението на договора във връзка със защитата на 

класифицираната информация. 

(2) Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, 

предоставена и/или разработена във връзка с изпълнение на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са: 

1. Ръководителят и ССИ, които отговарят за прилагането на мерките за 

защита на класифицираната информация при изпълнение на договора. Те оказват 

съдействие на ССИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по 

договора. 

2. Всички длъжностни лица, на които е възложено непосредственото 

изпълнение на договора. 

Чл.37. Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по прилагане специфичните 

изисквания за защита на класифицираната информация по договора са: 

1. Да защитава предоставената и изготвената, във връзка с изпълнение на 

договора, класифицирана информация, съгласно изискванията на ЗЗКИ. 

2. Да използва класифицираната информация само за цели, свързани с 

предмета на договора. 

3. Да не размножава, прекласифицира, унищожава, предоставя на трета 

страна или удължава срока за защита на класифицираната информация, отнасяща 

се до изпълнението на договора, без писмено съгласие от служителя по сигурност 

на информацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. В срок от 5/пет/ работни дни след подписването на настоящия договор, 

да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /на адрес: дирекция “Сигурност на 



информацията” – МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София/ списък на лицата, на 

които е възложено непосредственото изпълнение на договора. Списъкът да 

съдържа следната информация: Име, презиме, фамилия; ЕГН; номер на 

разрешенията за достъп до класифицирана информация /РДКИ/ и Задачите, които 

длъжностното лице изпълнява. 

5. При промяна на информацията от Списъка по т.4. незабавно да 

информира длъжностните лица по чл.36, ал.1. 

6. Четири месеца преди изтичане на срока на валидност на РДКИ на 

служителите по т.4. и удостоверението за сигурност /УС/, както и преди 

назначаването на нови и/или допълнителни лица от Списъка по 4, да подготвя, 

комплектува и изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за проучване и издаване 

на разрешения за достъп до класифицирана информация /РДКИ/ за тези лица 

и/или за УС на фирмата. Документите за целите на проучването се изпращат на 

адрес: Дирекция „Сигурност на информацията“ – МО, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, 

София 1000. 

7. Длъжностните лица от Списъка по т.4. подписват декларация в 

свободен текст с която се задължават да защитават и да не разгласяват 

класифицирана информация, станала им известна във връзка с изпълнението на 

договора и задачата, която изпълняват и да носят отговорност при 

нерегламентиран достъп до нея. 

8. Да изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заверени копия на подновените УС 

и/или РДКИ по т.6., както и на декларациите по т.7. 

9. В случай, че изпълнението на договора налага влизането във военни 

формирования и обекти обявени по чл. 162, ал. 1 от ППЗЗКИ, в срок от 

20/двадесет/ работни дни след подписването на настоящия договор, да изпрати на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /на адрес: дирекция “Сигурност на информацията” – МО, ул. 

„Дякон Игнатий“ № 3, София/ списък на лицата, на които ще се налага влизане в 

такива военни формирования и обекти. Списъкът да съдържа следната 

информация: Име, презиме, фамилия; ЕГН; длъжност; лична карта номер и година 

на издаване; номер, ниво и валидност на разрешението за достъп до 



класифицирана информация /РДКИ/; номер на формированието или обекта за 

допускане. 

10. При сключване на договори с подизпълнители да вписва в съответните 

раздели на договорите специфичните изисквания за защита на класифицираната 

информация и условията за прекратяване на договорите залегнали в този договор. 

След сключване на такива договори незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

11. Незабавно да уведомява ДАНС и ССИ по чл.36, ал.1 за всеки опит и 

съмнение за извършване или осъществяване на нерегламентиран достъп до 

класифицирана информация при изпълнение на задачите и дейностите по 

договора, както и за всяка промяна в условията и обстоятелствата, послужили за 

издаване на УС и РДКИ. 

12. Да осигури достъп на длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

определени да осъществяват контрол по спазване специфичните изисквания за 

защитата на класифицираната информация, описани в клаузите от настоящия 

договор. 

13. До десет работни дни след приключване или прекратяване 

изпълнението на договора да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата документация 

и/или материали, съдържащи класифицирана информация, получена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или създадена по време на преговорите, сключването или 

изпълнението на договора, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал съгласие за 

задържането й. 

Чл.38. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по осъществяване на контрол по 

прилагане на специфичните изисквания за защита на класифицираната 

информация по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и консултирането му са: 

1. Чрез лицата по чл.36, ал.1 да осъществява контрол по прилагане на 

специфичните изисквания за защитата на класифицираната информация от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, залегнали в договора. 

2. Да поставя срок за отстраняване на пропуските в прилагането на 

специфичните изисквания за защита на класифицираната информация, а при 



неспазване на сроковете за отстраняването им, да предприема действия за 

едностранно прекратяване на договора. 

3. Да предприема действия за прекратяване на договора, ако 

неизпълнението на специфичните изисквания за защита на класифицираната 

информация е довело до нерегламентиран достъп до класифицирана информация. 

4. Да прекратява договора в случай, че е отнето издаденото удостоверение 

за сигурност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Да консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, по 

отношение защитата на класифицираната информация. 

XІIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ. 

Чл.39 Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване от страните 

и има действие до окончателното изпълнение на задълженията на страните по 

него. 

Чл.40. Всички клаузи по настоящия договор са задължителни за страните по 

него. 

Чл.41. Уведомления между страните се извършват по реда определен в 

клаузите на раздел VІІ от Рамково споразумение № УД-04-26/06.08.2015 г. 

Чл.42. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на договора се 

решават чрез преговори между страните, а в случай на непостигане на съгласие по 

съдебен ред, съгласно българското законодателство. 

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - 

по един за всяка от страните. 

1. Приложение № 1 – Спецификация; 

2. Приложение № 2 – Телеграма – известие за несъответствие; 

3. Приложение № 3 – Акт за рекламация; 

4. Приложение № 4 – Акт за възстановяване; 

5. Схема на класификация на етапите за сключване и изпълнение на 

договор. 



 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

…………………………… 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

УПРАВИТЕЛ НА „СТЕМО“ ООД 

 

…………………………… 

ГЕОРГИ  ТИХОВ 

 

  

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„ФИНАНСИ” 

 

…….……….… ТОДОР ГЕЛЕВ 

 

 



Приложение № 1 

    към Договор № ............................................... 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за изпълнение на обществената поръчка за доставка на  

комуникационно – информационно оборудване 

 

 

№ 

по 

ре

д 

Наименование, 

търговска марка, модел, 

продуктов номер на 

предлаганото изделие 

Коли-

чество 

/бр./ 

Единична 

цена без 

ДДС 

/в лева/ 

Обща цена 

без ДДС 

/в лева/ 

1. ……  … … … 

Обща цена без ДДС:     

20% ДДС:  

Обща цена за изпълнение на поръчката с ДДС:     

 

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка по Приложение 

№ 1 на договора е ……….. (..................................................) лева с включен ДДС. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

…………………………… 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

УПРАВИТЕЛ НА „СТЕМО“ ООД 

 

…………………………… 

ГЕОРГИ  ТИХОВ 

 

  

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„ФИНАНСИ” 

 

…….……….… ТОДОР ГЕЛЕВ 

 

 



Приложение № 2 

    към Договор № ............................................... 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

……….........................  

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

___.___._____г. 

 
ТЕЛЕГРАМА – ИЗВЕСТИЕ 

ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 

№ .............. / ___.___._____г. 

 

ДО: ……………………………. 

 

Уведомяваме Ви, че по време на …………………….. 

(експлоатация/съхранение), изделието ................................................. заводски №  

                                                          (наименование на изделието)                   

…….., серия ......... , партида …….. (или друго идентифициращо изделието), произведено / 

доставено от ………………….. (производител / Изпълнител) по Договор № 

…………./___.___._____г. , между Министерство на отбраната и 

„……………………………“, с гаранционен срок …………. (……………) месеца 

по гаранционна карта издадена от Изпълнителя по горепосочения договор, в сила 

от ___.___._____г., има отклонения от качествените характеристики. 

Моля на ___.___._____г. да изпратите Ваш/и представители на 

...................................................................... за извършване на анализ на причините 

                       (посочва се мястото) 

довели до рекламацията и изготвяне на Акт за рекламация. 

 

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

………………................................................... 
 (подпис и печат) 

___.___._____г. 

 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № __ за ___________________; 

Копие за _____________________; 

Изготвя се от потребителя експлоатиращ (съхраняващ) техниката, в 

случай на рекламация! 



Приложение № 3 

    към Договор № ............................................... 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

……….........................  

___.___._____г. 

 
АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 

№ ___ / ___.___._____г. 

 

за ....................................................................................................................... 
(наименование на несъответстващото изделие) 

Днес ___.___._____г., Комисия, назначена със заповед № ........... / 

___.___._____г., на ……………………………………….…………, в състав: 

Председател: ...................................... от ................................................. 

и Членове: 

1.  ..................................................... от …...........................................; 

2.  ..................................................... от …...........................................; 

3.  ..................................................... от …........................................... 

с участието на представител/и на Изпълнителя по договора № _____ / __.__.____г. 

от „………………“, се събра и разгледа причините за отклонението от 

качествените характеристики на изделието. 

 

 

КОМИСИЯТА УСТАНОВИ: 

1. ................................................. заводски № ……... , серия ......... , партида …….. 

           (наименование на изделието) 

(или друго идентифициращо изделието), произведено / доставено от „…………………..“ 

(производител / Изпълнител) по Договор № _____ / ___.___._____г. между 

Министерство на отбраната и „…………………………………………………..“ с 

гаранционен срок …………. (……………) месеца по гаранционна карта издадена 

от Изпълнителя по горепосочения договор, в сила от ___.___._____г., 

има отклонение от качествените характеристики. 

Изделието е отработило ................................ от …………………………………... 

2. Описание на дефекта на изделието: 

......................................................................................................................................... 
 (дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на последния, предполагаеми причини и 

последствия от дефекта) 



3. Списък на дефектиралите агрегати и части: 

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

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

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

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

Въз основа на гореизложеното, Комисията реши: 

1.  Изделието не е годно за по - нататъшна експлоатация и подлежи на: 

…………………………………………………………………………………….…… 
(ремонт - посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той – на място или при Изпълнителя по 

Договора, замяна с ново) 

2. Дефектът е вследствие на: 

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

......................................................................................................................................... 
(производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.) 

3. За възстановяване на изделието са необходими следните резервни части и 

материали: 

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

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

4. Ремонтът (замяната) на изделието да се извърши за сметка на: 

......................................................................................................................................... 
(Изпълнителя по договора или потребителя) 

5. За закриване на рекламацията е необходимо Изпълнителят по Договор № _____ 

/ ___.___._____г., в срок от ___.___._____г. до ___.___._____г. да възстанови 

работоспособността на изделието. 

6. Рекламацията се счита за закрита с двустранното подписване от 

представители на потребителя, експлоатиращ техниката, и представител на 

Изпълнителя на Акт за възстановяване. 

 

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на 

рекламацията: 

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

......................................................................................................................................... 
(фотографии, образци, резултати от анализи и др.) 



Комисия на потребителя: 

Председател: 

………………… / …………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

и Членове: 

1. ………………… / ………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 

2. ………………… / ………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 

3. ………………… / ………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

 

Представител на Изпълнителя по договора: 

………………… / …………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

 

 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № __ за ___________________; 

Копие за _____________________; 

 



Приложение № 4 

    към Договор № ............................................... 

УТВЪРЖДАВАМ: 

……….........................  

___.___._____г. 

 
АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 

 
1.  На основание Акт за рекламация № ____ / ___.___._____г., 

 

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

(наименование на изделието, повредения блок, възел, част, агрегат от изделието) 

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

(наименование на изделието, повредения блок, възел, част, агрегат от изделието) 

2. Дата на откриване на неизправността: ___.___._____г. 

3. Изделието е отработило: 

 - от началото на експлоатацията: ……………………………. 

 - от предишен дефект: ............................................................... 

4. Описание на неизправността: …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Извършени са следните ремонтни дейности: ........................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

6. Възстановеното изделие е прието от: 

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

(трите имена на представител/и на потребителя) 

7. Изделието се счита за възстановено и годно за експлоатация, считано от 

___.___.______г. 

8. Разходите по възстановяване на изделието са за сметка на: 

 - Изпълнителя по договора ………………………………………………………… 

 - потребителя ………………………………………………………………………... 

9. С двустранното подписване на настоящият акт, Рекламацията се счита за 

закрита. 

 



Представител/и на Изпълнителя по договора: 

………………… / …………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

Представител/и на потребителя: 

………………… / …………………………………………………………… 
(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № _ за ___________________; 

Копие за _____________________; 

 


