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ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1.1. Предмет на обществената поръчка е доставка на бойни бронирани колесни 
машини. 

1.2. Машините и тяхното оборудване трябва да бъдат нови, неупотребявани, да са в 
серийно производство и да са произведени до 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на 
доставката. 

Подробните изисквания, на които трябва да отговарят бойните бронирани колесни 
машини и изискванията, свързани с тяхното придобиване са описани в настоящата 
документация и в приложените към нея „Техническа спецификация ТС В12.1995.14–ВО“ и 
„Изменение на Техническа спецификация ТС В12.1995.14–ВО“. 

1.3. Прогнозното общо количество на бойните бронирани колесни машини, предмет на 
доставката е до 13 /тринадесет/ броя. Прогнозните количества за доставки по години са, както 
следва: 

- за 2016г. – 2 /два/ бр.; 
- за 2017г. – 2 /два/ бр.; 
- за 2018г. – 3 /три/ бр.; 
- за 2019г. – 3 /три/ бр.; 
- за 2020г. – 3 /три/ бр. 

2. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

2.1. Общата прогнозна стойност на поръчката е 41 167 430,00 лв. /четиридесет и един 
милиона сто шестдесет и седем хиляди четиристотин и тридесет лева/ без ДДС. 

2.2. Прогнозните стойности на доставките по години без ДДС, са както следва: 

- за 2016г. – 6 333 451,00 лв.; 
- за 2017г. – 6 333 451,00 лв.; 
- за 2018г. – 9 500 176,00 лв.; 
- за 2019г. – 9 500 176,00 лв.; 
- за 2020г. – 9 500 176,00 лв. 

За всяка от годините в срока на действие на договора за обществена поиръчка, 
възложителят, чрез писмена заявка за доставка до изпълнителя ще определя количеството 
бойни бронирани колесни машини, което трябва да бъде доставено през съответната година. 
Писмената заявка за доставка от възложителя е основание за започване на дейностите по 
доставка на заявените машини от страна на изпълнителя. Прогнозните количества за доставка 
по години могат да бъдат променяни от възложителя (намалявани, увеличавани, пренасочвани 
за следваща година или отказвани) съобразно неговите финансови възможности. 

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

Гаранционният срок на бойните бронирани колесни машини трябва да бъде не по-
малък от 10 000 км или 24 месеца (което от двете настъпи първо), считано от датата на 
подписване на приемо-предавателния протокол между изпълнителя и военното формирование – 
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краен получател в мястото на доставка, при стриктно спазване на инструкциите за 
експлоатация. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО 

Бойните бронирани колесни машини трябва да бъдат произведени в условията на 
изградена и функционираща система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 
9001:2008 или еквивалентен на него национален стандарт. 

За всички извършени доставки, изпълнителят трябва да предостави на възложителя: 
- документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя на съответното 

изделие; 
- документ, удостоверяващ произхода на съответното изделие, издаден от 

производителя за страни членки на ЕС или за страна, с която Република България има 
двустранно споразумение. За останалите случаи изпълнителят трябва да представи документ, 
удостоверяващ произхода на изделието от оторизиран държавен орган на съответната страна; 

- декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010; 
- гаранционна карта (когато е приложимо). 

Качеството на доставките ще се удостоверява с Протокол за оценка на съответствието, 
изготвен от комисия с представители на Института по отбрана, заявителя и изпълнителя. 
Наличието на Протокол за оценка на съответствието е основание за издаване на Приемо-
предавателен протокол. 

Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се извършва съгласно 
клаузите на договора за обществена поръчка. 

5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Срокът на действие на договора за обществена поръчка е 72 (седемдесет и два) месеца 
от датата на неговото сключване. 

6. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И УСЛОВИЕ НА ДОСТАВКА 

6.1. Мястото на доставка на бойните бронирани колесни машини, което се счита за 
място на изпълнение на поръчката е военно формирование 34750–Карлово, област Пловдив, 
Република България. 

6.2. Условието на доставка, съгласно ИНКОТЕРМС 2010 е, както следва: 
- DDP – в.ф. 34750-Карлово – за изпълнител, регистриран на територията на Република 

България. Изпълнителят трябва да предостави бойните бронирани колесни машини в мястото 
на доставка, преминали през митническо изчистване, неразтоварени от транспортното средство 
на разпореждане на възложителя. Изпълнителят поема всички разходи и рискове, свързани с 
транспортирането на машините, включително обичайните сборове за вноса в Република 
България (отговорността и риска за извършване на митническото изчистване и заплащане на 
митническите формалности, митническите тарифи, налози и други сборове), като има право да 
иска съдействие от възложителя за ползване на облекченията за суспендиране на митата по 
Регламент (ЕО) 150/2003 на Съвета на Европейския съюз. Изпълнителят може да ползва 
облекченията за суспендиране на митата при условие, че е декларирал това обстоятелство в 
заявлението си за участие в процедурата (декларацията по раздел VII, буква „А“, т.1.15 от 
настоящата документация). Собствеността и рискът върху машините се прехвърлят от 
изпълнителя върху възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол в мястото на 
доставка; 
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- DAP – в.ф. 34750-Карлово – за изпълнител, регистриран на територията на държава 
членка на Европейския съюз (с изключение на Република България). Изпълнителят предоставя 
машините на разположение на възложителя в превозното средство, с което са пристигнали, 
готови за разтоварване в мястото на доставка. Когато изпълнителя извършва доставка от 
държава, която не е член на Европейския съюз на компоненти и/или цели изделия по предмета 
на поръчката, той трябва да приключи вноса на тези компоненти и/или цели изделия на своя 
територия и за своя сметка и да извърши чист трансфер (изпращане) на машините до мястото на 
доставка. Собствеността и рискът върху машините се прехвърлят от изпълнителя върху 
възложителя с подписването на приемо-предавателен протокол в мястото на доставка; 

- DAP – в.ф. 34750-Карлово – за изпълнител, регистриран на територията на трета 
държава (която не е член на Европейския съюз). Изпълнителят предоставя машините на 
разположение на възложителя в превозното средство, с което са пристигнали, готови за 
разтоварване в мястото на доставка. Възложителят е отговорен за изпълнението на 
митническото оформяне и заплащане на всякакви митнически и др. задължения при внос. 
Изпълнителят трябва да уведоми писмено възложителя 10 дни предварително за пристигането 
на машините в уговорен митнически пункт на Република България. Собствеността и рискът 
върху машините се прехвърлят от изпълнителя върху възложителя с подписването на приемо-
предавателен протокол в мястото на доставка. 

7. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

7.1. Валутата, по която ще се извършват плащанията по договора за обществена 
поръчка е евро за чуждестранен изпълнител и български лев за български изпълнител. 

7.2. Плащането по договора за обществена поръчка може да се извършва по един или 
няколко от следните начини: 

7.2.1. Чрез директен банков превод, след изпълнение на част или цялата доставка и/или 
услуга, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на следните документи: 

- надлежно оформена фактура (оригинал), подписана от изпълнителя и представител на 
военното формирование - краен получател; 

- приемо-предавателен протокол (оригинал) за извършената доставка или 
удостоверение за извършена услуга (оригинал), подписани 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 (само за извършените доставки на 
материални средства). 

7.2.2. Чрез авансово плащане в размер до 30% от цената на заявената доставка или 
цената на обучението (в зависимост от финансовите възможности на възложителя), в срок до 60 
дни след представяне на следните документи: 

- оригинал на фактура за авансово плащане; 
- оригинал на неотменима и безусловна банкова гаранция за сумата на аванса с 

валидност 30 дни след извършване на заявената доставка и/или услуга. 
Текстът на банковата гаранция се уточнява между страните предварително. Когато 

банковата гаранция за авансово плащане се издава от банка извън Република България, тази 
гаранция се авизира или потвърждава от банка, намираща се на територията на Република 
България. 
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Сумата, посочена в гаранцията ще се намалява пропорционално на стойността на 
извършените по фактура доставки и/или услуги, след представянето от изпълнителя на 
възложителя на документите по т.7.2.1. 

7.2.3. Чрез годишен, неотменим акредитив, открит за всяка година, за която има 
изпратена писмена заявка за доставка от възложителя до изпълнителя и със срок на валидност - 
не по-късно от 15 декември на съответната година. Процедурата по откриването и усвояването 
на акредитива се уточнява предварително между възложителя и изпълнителя. Акредитивът се 
издава в съответствие с "Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви на 
МТК, Париж" (последна редакция). 

7.3. Всички банкови разходи, свързани с плащанията по т.7.2.1 и/или т.7.2.2 извън 
територията на Република България са за сметка на изпълнителя, а всички банкови разходи на 
територията на Република България са за сметка на възложителя. Всички банкови разходи във 
връзка с откриването на акредитива в България са за сметка на възложителя. Всички банкови 
разходи във връзка с акредитива извън територията на Република България са за сметка на 
изпълнителя. 

7.4. Окончателният избор на начина на плащане за всяка година от срока на действие на 
договора за обществена поръчка е изключително право на възложителя, като се определя в 
зависимост от неговите финансови възможности и се посочва в заявката за доставка 

7.5. При сключване на договора за обществена поръчка ще бъде съобразено 
българското законодателство по ДДС. 

7.6. Ако някои от платежните документи (банкова гаранция, фактура, сертификат, 
гаранционна карта и др.) са на чужд език, изпълнителят е длъжен да осигури техния превод на 
български език. 

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

8.1. Възлагането на настоящата обществена поръчка ще се извърши в съответствие с 
Част трета „А“ от ЗОП, чрез процедура на договаряне с обявление, съгласно чл.84, т.2 от ЗОП. 

8.2. Кандидат в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 

8.3. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки 
кандидат, който отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

8.6. През последните пет години, считано от датата на подаване на заявлението за 
участие кандидатът трябва да е изпълнил минимум три доставки, еднакви или сходни с 
предмета на настоящата обществена поръчка, в това число включващи извършване на сервизно 
обслужване на доставените машини в рамките на гаранционния период в район на мисии на 
НАТО или на Европейския съюз. 

8.7. Кандидатът трябва да представи валиден документ, издаден от компетентен орган 
на държавата на износителя /за страна член на Европейския съюз – държавата на изпращача/, 
удостоверяващ правото на износителя/изпращача да извършва дейностите по предмета на 
поръчката (износ/трансфер на предлаганите бойни бронирани колесни машини). В случай, че 
съгласно националното законодателство на държавата на износителя/изпращача на 
предлаганите бойни бронирани колесни машини не се издава такъв документ, кандидатът 
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трябва да представи писмена декларация от износителя/изпращача в потвърждение на това 
обстоятелство. 

(за кандидат, регистриран на територията на Република България) Кандидатът 
трябва да представи заверено копие на валиден Лиценз за внос на оръжие, съгласно Закона за 
експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна 
употреба, относим към предмета на поръчката. 

8.8. Във връзка с изпълнение на задължението за транспортиране на бойните бронирани 
колесни машини, съгласно условието на доставка, от входящия граничен пункт в Република 
България до мястото на доставка – военно формирование 34750-Карлово, кандидатът трябва да 
е запознат с изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, отнасящи се за транспортиране на оръжия на територията на 
Република България и ако бъде избран за изпълнител ще се съобрази с тях. 

8.9. Възложителят отстранява от участие в процедурата кандидат или участник, за 
който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2а и 5 от ЗОП. В процедурата за 
възлагане на обществената поръчка не може да участва чуждестранно физическо или 
юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от 
обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2а и 5 от ЗОП. 

8.10. Не може да участва в процедурата кандидат или участник, за който са налице 
обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. 

Изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП се прилагат за лицата по чл.47, ал.4 
от ЗОП. Съгласно чл.47, ал.8 от ЗОП, когато кандидатът предвижда участието на 
подизпълнители при изпълнение на поръчката, за същите се прилагат само изискванията по 
чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. 

8.11. Възложителят отстранява от участие кандидат или участник, за който са налице 
обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици. Съгласно чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се забранява на дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица пряко 
или косвено да участват в процедура по обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по 
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително 
и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на обстоятелства по чл.4 от 
цитирания Закон. 

8.12. Не може да участва в процедурата кандидат или участник, за който са на лице 
обстоятелствата по чл.327б от ЗОВСРБ. 

8.13. Кандидат, който не отговаря на предварително обявените изисквания на 
възложителя няма да бъде поканен да участва в договарянето. 

8.14. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2а и 5 и 
ал.5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 
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ІV. КОПИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТС В 12.1995.14-ВО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ПРИЛОЖЕНА ОТДЕЛНО – 14 листа/ 
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V. КОПИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ТС В 12.1995.14-

ВО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ПРИЛОЖЕНА ОТДЕЛНО – 2 листа/ 
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VI. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 
 
Оценката на офертите на участниците ще се извърши от комисия на възложителя по 

посочения в обявлението критерий за оценка – „икономически най-изгодна оферта“. 

1. Показателите за комплексна оценка са, както следва: 
 - цена (Ц); 
 - срок на доставка (Д); 
 - гаранционен срок (Г); 

2. Относителна тежест на показателите за комплексна оценка са, както следва: 
 - цена – 70; 
 - срок на доставка – 20; 
 - гаранционен срок – 10; 

4. Указания за изчисляване на всеки показател. 

4.1. Стойността на показателят „цена“ (Ц) представлява средно аритметично от 
стойностите на предложените от участника цени (в евро или в лева) за доставка на 1 (един) 
брой бойна бронирана колесна машина, заявена за доставка във всяка от годините на срока на 
действие на договора за обществена поръчка и предложената от участника цена за обучението 
на инженерно-технически персонал на възложителя. 

Показателят „цена“ (Ц) се изчислява по следната формула: 

Цд1 + Цд2 + Цд3 + Цд4 + Цд5 + Цд6 + Цо 
Ц = -------------------------------------------------------------- 

7 

Означенията в горната формула са, както следва: 

Ц – стойност на показателя „цена“; 

Цд1 – стойност на предложената от участника цена за доставка на 1 бр. машина, 
заявена за доставка в първата година от срока на действие на договора; 

Цд2 – стойност на предложената от участника цена за доставка на 1 бр. машина, 
заявена за доставка във втората година от срока на действие на договора; 

Цд3 – стойност на предложената от участника цена за доставка на 1 бр. машина, 
заявена за доставка в третата година от срока на действие на договора; 

Цд4 – стойност на предложената от участника цена за доставка на 1 бр. машина, 
заявена за доставка в четвъртата година от срока на действие на договора; 

Цд5 – стойност на предложената от участника цена за доставка на 1 бр. машина, 
заявена за доставка в петата година от срока на действие на договора; 

Цд6 – стойност на предложената от участника цена за доставка на 1 бр. машина, 
заявена за доставка в шестата година от срока на действие на договора; 

Цо – стойност на предложената от участника цена за обучение на инженерно-
технически персонал на възложителя. 

Стойността на този показател ще се разглежда с точност до втория знак след 
десетичната запетая. 
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При необходимост от преизчисляване на стойността на този показател от евро в лева 
или от лева в евро, комисията ще прилага официалния фиксиран курс на БНБ: 1 евро = 1,95583 
лева или 1 лев = 0,511292 евро. 

4.2. Показателят „срок на доставка“ (Д) представлява средно аритметично от 
стойностите на предложените от участника срокове (в календарни дни) за доставка на 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 броя бойни бронирани колесни машини до мястото на доставка – 
военно формирование 34750 - Карлово, считано от датата на изпращане на писмена заявка за 
доставка от възложителя до изпълнителя. 

Показателят „срок на доставка“ (Д) се изчислява по следната формула: 

 Д1 + Д2 + Д3 + Д4 + Д5 + Д6 + Д7 + Д8 + Д9 + Д10 + Д11 + Д12 + Д13 
Д = ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13 

Означенията в горната формула са, както следва: 

Д – стойност на показателя „срок на доставка“; 

Д1 – стойност на предложения от участника срок на доставка на 1 бр. машина; 

Д2 – стойност на предложения от участника срок на доставка на 2 бр. машини; 

Д3 – стойност на предложения от участника срок на доставка на 3 бр. машини; 

Д4 – стойност на предложения от участника срок на доставка на 4 бр. машини; 

Д5 – стойност на предложения от участника срок на доставка на 5 бр. машини; 

Д6 – стойност на предложения от участника срок на доставка на 6 бр. машини; 

Д7 – стойност на предложения от участника срок на доставка на 7 бр. машини; 

Д8 – стойност на предложения от участника срок на доставка на 8 бр. машини; 

Д9 – стойност на предложения от участника срок на доставка на 9 бр. машини; 

Д10 – стойност на предложения от участника срок на доставка на 10 бр. машини; 

Д11 – стойност на предложения от участника срок на доставка на 11 бр. машини; 

Д12 – стойност на предложения от участника срок на доставка на 12 бр. машини; 

Д13 – стойност на предложения от участника срок на доставка на 13 бр. машини. 

4.3. Показателят „гаранционен срок“ (Г) представлява предложен от участника срок (в 
километри), през който ще бъде обвързан със задължението да извършва сервизно обслужване 
и поддръжка на доставените машини, съгласно предписанията на производителя. 

5. Формула за изчисляване на комплексната оценка. 

Комплексната оценка на офертата на даден участник ще се извърши по следната 
формула: 

 Цмин          Дмин           Гучастник 

КО = ------------ х 70 + ----------- х 20 + ----------- х 10 
Цучастник       Дучастник   Гмакс 
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Означенията в горната формула са, както следва: 

КО – комплексна оценка на офертата на участника; 

Цучастник – стойност на показателя „цена“ на участника, който се оценява; 

Цмин – най-ниската стойност на показателя „цена“ на участник в процедурата; 

Дучастник – стойност на показателя „срок на доставка“ на участника, който се оценява; 

Дмин – най-ниската стойност на показателя „срок на доставка“ на участник в 
процедурата; 

Гучастник – стойност на показателя „гаранционен срок“ на участника, който се оценява; 

Гмакс – най-високата стойност на показателя „гаранционен срок“ на участник в 
процедурата. 

Стойността на комплексната оценка на офертата на даден участник е бездименсионна 
величина, може да достигне най-много 100 и ще бъде разглеждана с точност до втория знак 
след десетичната запетая. 

6. Класирането на участниците ще се извърши по низходящ ред на стойностите на 
комплексните оценки на техните оферти. На първо място за изпълнител ще бъде класиран 
участникът, чиято оферта е с най-висока стойност на комплексната оценка, а на последно място 
– участникът, чиято оферта е с най-ниска стойност на комплексната оценка. 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Главен експерт 
в дирекция „Отбранителна аквизиция“ 
 
 
_________________/Марин Маринов/ 
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VI І. ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА 

 
А. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР 

Възложителят провежда предварителен подбор с цел да определи кандидатите, които 
имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят обществената поръчка. 
За тази цел всички желаещи да участват в процедурата могат да се запознаят с Решението за 
откриване на процедурата, Обявлението за обществената поръчка и настоящата Документация, 
които са достъпни на интернет страницата на Министерство на отбраната (профила на 
купувача: http://pp.mod.bg/). 

Всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор, 
съгласно образеца – Приложение 1. 

1. Указания за изготвянето и представянето на заявлението за участие. Изискуеми 
документи и информация в заявлението за участие (съгласно изискванията на чл.77, ал.3 
и ал.4 във връзка с чл.87, ал.1 и чл.119в, ал.1 от ЗОП). 

Заявлението за участие се представя по реда на чл.57, ал.1, 4-6 от ЗОП в запечатан и 
непрозрачен плик с надпис „Заявление за участие в процедура на договаряне с обявление за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на бойни бронирани колесни машини“, 
като върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен 
адрес. 

За удостоверяване на личното състояние на кандидата в плика със заявлението се 
поставят документите и информацията изисквани от възложителя, както следва: 

1.1. Списък на документите, съдържащи се в заявлението, подписан от кандидата. 

1.2. Представяне на кандидата, съгласно образеца – Приложение 2. Когато кандидатът 
в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения то се 
представя в официален превод. 

1.3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2а и 5 
и ал.5 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение 3. Декларацията се подписва от лицата, които 
представляват кандидата. В декларацията се включва информация относно публичните 
регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства или компетентния орган, който 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да 
предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Когато кандидатът в 
процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения 
декларацията се представя в официален превод. 

Съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП, когато кандидат в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице, документите по т.1.2. и т.1.3. се представят за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. 

При наличие на подизпълнители, същите декларират само обстоятелствата по чл.47, 
ал.1 и ал.5 от ЗОП. 

1.4. При кандидати обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора 
не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан 
от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 
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1.5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на изключението 
по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), съгласно образеца – Приложение 4. 

1.6. Декларация за обстоятелствата по чл.327, ал.1 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), съгласно образеца – Приложение 5. 

1.7. Декларация за обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ, съгласно 
образеца – Приложение 6. 

Декларациите по т.1.5., т.1.6. и т.1.7. се подписва от лицата, които управляват и 
представляват кандидата. 

1.8. Декларация за използване или неизползване на подизпълнител/и, във връзка с 
чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение 7. В декларацията се посочват (при 
използване на подизпълнител/и) видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 
предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността 
на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Във връзка с чл.55, ал.5 от ЗОП, 
при наличие на подизпълнители, същите подписват декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител, съгласно образеца – Приложение 8. Подизпълнителите подписват и 
документите по т.1.3., т.1.5. и т.1.7. Със заявлението си кандидатите може без ограничения да 
предлагат ползването на подизпълнители. 

1.9. Декларация по чл.56. ал.1. т.6 за липса на свързаност с друг кандидат в 
съответствие с чл.55, ал.7, както и за липсата на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, 
съгласно образец – Приложение 9. 

1.10. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на 
договор, съгласно образеца – Приложение 10. 

1.11. Заверено копие на валиден документ, издаден от компетентен орган на държавата 
на износителя/изпращача, удостоверяващ правото на износителя/изпращача да извършва 
дейностите по предмета на поръчката (износ/трансфер на предлаганите бойни бронирани 
колесни машини). В случай, че съгласно националното законодателство на държавата на 
износителя/изпращача на предлаганите бойни бронирани колесни машини не се издава такъв 
документ, кандидатът трябва да представи писмена декларация от износителя/изпращача в 
потвърждение на това обстоятелство.  

(за кандидат, регистриран на територията на Република България) Заверено копие на 
валиден Лиценз за внос на оръжие, съгласно Закона за експортния контрол на продукти, 
свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, относим към предмета на 
поръчката. 

1.12. Списък на доставките, включващи и извършване на сервизно обслужване на 
доставените машини в рамките на гаранционния период в район на мисии на НАТО или на 
Европейския съюз, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 
последните пет години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, попълнен съгласно образеца – Приложение 11. Списъкът 
трябва да е придружен от доказателства за извършените доставки, които се представят под 
формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Изисква се 
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кандидатът да е изпълнил не по-малко от три доставки, отговарящи на условията за списъка. 
Под „сходни с предмета на поръчката“ да се разбират доставки на бойни бронирани колесни 
машини, включително и извършване на сервизно обслужване на доставените машини в рамките 
на гаранционния период в район на мисии на НАТО или на Европейския съюз. 

Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документите по т.1.11. и т.1.12. се представят само за участниците, чрез които обединението 
доказва съответствието си с критериите за подбор. 

1.13. Заверено копие на сертификат, който удостоверява, че производителят на бойните 
бронирани колесни машини притежава внедрена и сертифицирана система за управление на 
качеството, съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен на него национален 
стандарт, издаден от акредитирани лица. Сертификатът трябва да е с валидност не по-малка от 
шест месеца след крайния срок за подаване на заявлението. При условие, че валидността изтича 
по-рано, кандидатът трябва да представи декларация от производителя на бойните бронирани 
колесни машини (в свободен текст), че валидността на сертификата ще бъде продължена. 

1.14. Декларация от кандидата (в свободен текст), че ще ползва (няма да ползва) 
възможността за суспендиране на митата при условие, че доставяното изделие попада (не 
попада) в кодовете по приложение 1 към чл. 3, пар. 1 от регламент (ЕО) № 150/2003 на Съвета 
от 21.01.2003 г. и в тази връзка в ценовото предложение няма да бъде включен (ще бъде 
включен) разход за плащане на мита. 

1.15. Оригинал на документ за внесена гаранция за участие в размер на 200 000 лв. 
/двеста хиляди лева/. Гаранцията за участие може да бъде представена във формата на парична 
сума или банкова гаранция, като: 

- ако гаранцията за участие е парична сума, същата трябва да е внесена по сметка на 
дирекция „Финанси“ - МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG96 BNBG 9661 3300 1522 01, 
BIC: BNBGBGSD; 

- ако гаранцията за участие е банкова, същата трябва да е със срок на валидност не по-
малък от 120 /сто и двадесет/ дни, считано от датата на крайния срок за подаване на 
заявленията. В този случай, кандидатът трябва да представи декларация (в свободен 
текст), че се задължава да удължи срока на валидност на банковата гаранция за участие при 
поискване от възложителя или в случай, че е обжалвал решението на възложителя, с което се 
обявяват резултатите от предварителния подбор или решението за определяне на изпълнител – 
до решаване на спора. 

Заявлението и всички документи, свързани с него, трябва да бъдат на български език 
или в превод на български език. Ако кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, заявлението се подава на български език, документите 
по т.1.2. и т.1.3. се представят в официален превод, а останалите документи, които са на чужд 
език, се представят и в превод. Под „ официален превод“  се разбира превод по смисъла на §1, 
т.16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Под „ превод“  се разбира превод, извършен от 
заклет преводач, положен върху бланка на агенцията за преводи, заверен от същата с подпис и 
печат. 

Всички разходи по подготовката и представянето на заявлението са за сметка на 
кандидата. Възложителят не носи отговорност за извършените от кандидата разходи по 
подготовката на заявлението, в случай, че кандидатът не бъде поканен да участва в 
договарянето или в случай на прекратяване на процедурата. 
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Със заявлението за участие, кандидатите не трябва да подават оферти, тъй като 
при предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма 
право да представя оферта. 

Заявленията се представят по реда на чл.57, ал.1, 4-6 от ЗОП при спазването на 
изискванията на чл.87, ал.3 от ЗОП всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа 
на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.5, дирекция „Отбранителна аквизиция“ лично 
или от упълномощено лице, в срока по т.IV.3.4. от обявлението. Крайният срок за подаване на 
заявленията е до 17:00 часа на деня, посочен в т.IV.3.4. от обявлението. След този срок 
заявления няма да се приемат от възложителя. 

2. Разглеждане на постъпилите заявления за участие и извършване на подбор на 
кандидатите. 

2.1. Отварянето на заявленията се извършва публично от комисия на възложителя, при 
условията на чл.68, ал.3 от ЗОП, като информация за точния час, дата и място за провеждане на 
заседанието ще бъде публикувана най-малко един ден предварително в профила на купувача на 
интернет страницата на Министерството на отбраната (http://pp.mod.bg/). 

2.2. В съответствие с чл.88, ал.1-4 от ЗОП, комисията на възложителя разглежда 
постъпилите заявления по реда на чл.68, ал.7-11 от ЗОП и извършва подбор на кандидатите въз 
основа на представените съгласно обявлението и настоящата документация документи за 
тяхната техническа възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. 

2.3. Комисията изготвя протокол за резултатите от подбора и го представя на 
възложителя за приемане. След приемане на протокола, възложителят обявява с решение 
кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето, както и кандидатите, които 
не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това. 

2.4. Кандидат, който не отговаря на обявените от възложителя изисквания няма да бъде 
поканен за участие в договарянето, в това число и при наличие на обстоятелствата по: 

- чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2а и 5 и ал.5 от ЗОП; 
- чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС, освен при наличие на обстоятелствата по чл.4 от същия 

закон; 
- чл.327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ. 

2.5. Решението на възложителя и протоколът на комисията се публикуват в профила на 
купувача на интернет страницата на Министерството на отбраната (http://pp.mod.bg/). 

 
Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

1. Покана за участие в договарянето. 

1.1. В съответствие с чл.88, ал.12 от ЗОП в срок, определен по реда на чл.79, ал.13 от 
ЗОП възложителят изпраща до избраните кандидати писмена покана за участие в договарянето. 

1.2. За участие в договарянето, поканените кандидати трябва да представят една 
първоначална оферта, като не се допускат варианти. 

1.3. Информация за датата и мястото за провеждане на договарянето, както и за 
крайния срок за получаване и адреса, на който да бъде изпратена първоначалната оферта ще 
бъде дадена в поканата за участие в договарянето. 
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1.4. Първоначалната оферта трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик 
от участника или от упълномощен от него представител, по реда на чл.57, ал.1 от ЗОП. Върху 
плика участникът посочва пълното наименование на поръчката – „Доставка на бойни 
бронирани колесни машини“ , адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. Всички документи в офертата, които изхождат от участника, следва да бъдат 
подписани и от представляващия участника. Документите, които са на чужд език, се представят 
и в превод на български език. Пликът трябва да съдържа два отделни запечатани непрозрачни и 
надписани плика, както следва: 

1.4.1. Плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ , който 
съдържа следните документи: 

- техническо предложение, съгласно образеца – Приложение 12. В него участникът 
трябва да идентифицира предлаганата за доставка бойна бронирана колесна машина, да 
попълни съдържащата се в образеца таблица, показваща съответствието на предлаганата 
машина с изискванията на възложителя, подробно описани в Техническа спецификация ТС В 
12.1995.14–ВО и Изменение на Техническа спецификация ТС В 12.1995.14–ВО. Техническото 
предложение трябва да бъде подписано от участника; 

- декларация (в свободен текст) за срока на валидност на офертата - не по малък от 
90 /деветдесет/ календарни дни от датата на представянето й на възложителя. В същата да се 
декларира, че при покана от възложителя, срокът на офертата ще бъде удължен с определен от 
възложителя срок, съгласно чл.58, ал.3 от ЗОП; 

- декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (ако такава е необходима по преценка на 
участника), съгласно образеца – Приложение 13. 

1.4.2. Плик № 2 с надпис „Предлагана цена“ , който съдържа ценово предложение, 
съгласно образеца – Приложение 14. Ценовото предложение трябва да бъде подписано от 
участника. 

2. Провеждане на договаряне и определяне на изпълнител на обществената 
поръчка. 

2.1. След изтичане на крайния срок за получаване на първоначалната оферта, 
комисията на възложителя провежда договаряне с поканените участници по реда на постъпване 
на първоначалните оферти. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки 
участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от 
участника. Предмет на договаряне са предложените в първоначалната оферта параметри по 
показателите за комплексна оценка (цени, срокове за доставка, гаранционни срокове) и 
клаузите на проекта на договор за обществена поръчка с изключение на тези от раздел I и 
раздел X от проекта на договор. В случай, че направените от участника предложения за 
промени в клаузите, които подлежат на договаряне, не бъдат приети от комисията, валидни 
остават клаузите от проекта на договор, приложен към настоящата документация. 

2.2. След провеждане на договарянето с всички участници, комисията извършва 
класиране на участниците по посочения в обявлението критерий за оценка и съгласно 
методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, посочена в Раздел VI от 
настоящата документация. 
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2.3. Участник, чиято оферта не отговаря на обявените от възложителя изисквания, в 
това число и на Техническа спецификация ТС В12.1995.14-ВО и Изменение на Техническа 
спецификация ТС В12.1995.14-ВО се отстранява от участие. 

2.4. За резултата от преговорите, комисията изготвя доклад до възложителя, в 
съответствие с чл.89, ал.5 от ЗОП. 

2.5. Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение, в съответствие с чл.89, 
ал.6 от ЗОП. 

2.6. Възложителят в един и същи ден изпраща решението по т.2.5. на всички участници 
и публикува в профила на купувача решението заедно с доклада на комисията, в съответствие с 
чл.89, ал.8 от ЗОП. 

3. Сключване на договор за обществена поръчка. 

3.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за 
изпълнител, на основание чл.89, ал.7 и във връзка с чл.119г от ЗОП. Договорът може да бъде 
сключено с класирания на второ място участник при условията на чл.74, ал.2 от ЗОП. 

3.2. Договорът се сключва съгласно проекта – Приложение 15 към настоящата 
документация и съгласно постигнатите договорености по време на преговорите с участника, 
определен за изпълнител. 

3.3. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител трябва да 
представи документите по чл.47, ал.10 от ЗОП. 
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VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 
(образец) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

за участие в предварителен подбор 
 

 
ОТ: _____________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
с юридически адрес: гр. ______________________, ул. __________________________ , № ___, 
телефон: _______________, факс:_____________, e-mail: _____________________________, 
регистриран по ф.д. № ________ / _____ г. по описа на _____________________________съд, 
ЕИК/БУЛСТАТ: ____________________ 
представляван от ________________________________________________________________ , 
(име и фамилия на лицето, което представлява или е упълномощено да подписва от името на 
кандидата) 
в качеството си на __________________________________________________, притежаващ 

                     (посочва се длъжността на представляващия кандидата) 
лична карта № ________________, издадена на __________________, от МВР гр. ____________ 

 
ДО: ________________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
С настоящото, заявяваме нашето желание за участие в предварителния подбор в 

обявената от Вас процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на бойни бронирани колесни машини“ . 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията 
и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас 
условия и ги приемаме без възражения. 

Настоящото Заявление съдържа документите и информацията изискани от възложителя, 
съгласно Обявлението за поръчка и документацията за участие. 

Същите са описани в представен и подписан от нас Списък. 
Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним поръчката в пълно 

съответствие с документацията за участие. 
 
 
дата: _____________ г.                           подпис и печат: ____________ 
 

…………………………………….…………………………………… 
(име, фамилия и длъжност на представляващия кандидата) 
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Приложение 2 
(образец) 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТ 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Доставка на бойни бронирани колесни машини“ 

 

Наименование на кандидата: ……………………………………..………………………………… 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ………………………………………………………………………………… 

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът е установен) 

Седалище: 

- пощенски код, населено място: ....………………………………………………………………….. 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:…………………………………………………………………….. 

Адрес за кореспонденция: 

- пощенски код, населено място: ....………………………………………………………………….. 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:…………………………………………………………………….. 

Телефон: ………………………….. 

Факс: ……………………………… 

E-mail адрес: …………………………………………… 

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

Длъжност: .......................................................................................... 

(в случай, че кандидатът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 
обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

Лица, представляващи кандидата по учредителен акт (трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес): 

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

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

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

Кандидатът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ……………………………………………………………………………………………………… 

Данни за банковата сметка: 

Обслужваща банка: ………………………………………………. 

IBAN: ………………………………………… 

BIC:……………………………… 

Титуляр на сметката: …………………………………………………………………………………... 
 
 
 
Дата:..............................    Подпис (и печат):...................................................  
          (име, фамилия и длъжност на представляващия кандидата) 
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Приложение 3 
(образец) 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по  чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки 

 
 

Подписаният/ата: ......................................................................................................, 
(трите имена) 

притежаващ/а лична карта № …......................., издадена на .................... от МВР - ……………….,  
 
в качеството си на ................................................................................................................................ 

(длъжност) 
на ............................................................................................................................................., 

(наименование на кандидата/подизпълнителя) 
ЕИК/БУЛСТАТ ........................................................., в изпълнение на чл.47, ал.9 от ЗОП и в 
съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на бойни бронирани колесни машини” 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс; 
е) престъпление по чл.108 от Наказателния кодекс. 
2. Представляваният от мен кандидат/подизпълнител (само за юридическо лице) не е 

обявен в несъстоятелност. 
3. Представляваният от мен кандидат/подизпълнител (само за юридическо лице) не се 

намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове. 

4. Представляваното от мен юридическо лице (отбелязва се само едно обстоятелство, 
което се отнася до конкретния кандидат/подизпълнител):  

а) няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган; 

б) има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване; 

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът е установен (при чуждестранни 
кандидати/подизпълнители); 

5. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм свързан по смисъла на §1, т.23а 
от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация. 

6. Представляваният от мен кандидат/подизпълнител не е сключил договор с лице по 
чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

7. Представляваният от мен кандидат (вярното се отбелязва): 
а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон; 
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б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно националните 
си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 
съда (при чуждестранни кандидати/подизпълнители); 

в) не е преустановил дейността си. 
8. Представляваният от мен кандидат не е виновен за неизпълнение на задължения по 

договор за обществена поръчка (включително по отношение на сигурността на информацията и 
сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП), доказано от възложителя с влязло в 
сила съдебно решение. 

9. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда 
за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 

7-дневен срок от настъпването им. 
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът/подизпълнителят е установен), в които се съдържа информация за посочените 
обстоятелства по т.1 – 4, както и по т.7 и 9 са: 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът/подизпълнителят е установен), които са длъжни да предоставят служебно на 
възложителя информация за обстоятелствата по т.1 – 4, както и по т.7 и 9, са: 

1. …………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………….. 
 

  
____.____._______ г. 
          (дата)             

Декларатор: ________________________ 

(подпис и печат) 

            /_______________________/ 
       (име и фамилия) 

 

Указания и пояснения : 
 

1. Декларацията се попълва от физическото лице – кандидат или от всяко едно от лицата по 
чл.47, ал.4 от ЗОП, в случаите когато кандидатът е юридическо лице. 
2. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не юридическо лице, декларацията се 
попълва от лицата по т.1 от указанията за всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението. 
3. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да 
предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 
4. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, декларацията се представя за 
всеки един от подизпълнителите, като същите декларират изискванията по т.1,2, 3, 4, 5 и 6. 
5. В случай, че кандидатът/подизпълнителят има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган, но е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, в декларацията следва да се посочат: влезлия в сила акт за установяване на 
задължението, размера на задължението, акта на компетентния орган, допуснал 
разсрочването или отсрочването. 
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Приложение 4 
(образец) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) 

 

Подписаният/ата: ......................................................................................................, 
                                         (трите имена) 

притежаващ/а лична карта № …...................., издадена на ................... от МВР ….…………….,  

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 
(наименование на кандидата) 

 
ЕИК/БУЛСТАТ ......................................................... – кандидат/подизпълнител в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бойни бронирани колесни 
машини”, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

Представляваното от мен дружество по смисъла на §1, т.1 от ДР на 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС: 

 
1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по 
                  /ненужното се зачертава/ 
смисъла на §1, т.64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно 
облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е _____________________________ 

/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/ 
 

2. Е свързано / Не е свързано лице по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на 
          /ненужното се зачертава/ 
Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 
 

3. Попада в изключението на чл.4, т.____ от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 
/попълва се, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с 
лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим/ 
 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.6, ал.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и §7, 
ал.2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 
 
 
 
___.___.______ г.     
         (дата)                

Декларатор: ________________________ 
(подпис и печат) 

            /_______________________/ 
(име и фамилия) 

Забележка: 
1. Декларацията се попълва и подписва от всички кандидати/подизпълнители. Когато кандидатът/подизпълнителят 
е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва и подписва за всяко юридическо лице 
включено в обединението. 
2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 
кандидата/подизпълнителя, съгласно представените документи за регистрация. 
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Приложение 5 

(образец) 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ 

 
Подписаният/ата: ......................................................................................................, 

                                         (трите имена) 
притежаващ/а лична карта № …...................., издадена на ................... от МВР ….…………….,  

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 
(наименование на кандидата) 

 
ЕИК/БУЛСТАТ ......................................................... – кандидат в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на бойни бронирани колесни машини”, 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. Капиталът на представляваното от мен юридическо лице/едноличен търговец, в размер 
на _____________________________________________ има следния произход: 
_________________________________________________________________________________ 

2. Действителен собственик на капитала на горепосоченото юридическо лице/едноличен 
търговец са следните лица: 

2.1. ________________________________________________ ЕГН/ЕИК _______________ 
                                  (име, презиме, фамилия / фирма) 

Постоянен адрес _____________________________________________________________ 
Седалище и адрес на управление ______________________________________________ 
Гражданство _____________________ Документ за самоличност _____________________ 

2.2. ___________________________________________________ ЕГН/ЕИК ____________ 
                                     (име, презиме, фамилия / фирма) 

Постоянен адрес _____________________________________________________________ 
Седалище и адрес на управление _______________________________________________ 
Гражданство _____________________ Документ за самоличност _____________________ 
(ако е необходимо се добавят още редове) 
 
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 
 
 
 

___.___.______ г.     
         (дата)                

Декларатор: ________________________ 
(подпис и печат) 

            /_______________________/ 
(име и фамилия) 
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Приложение 6 

(образец) 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл.327б, ал.1 и 2 от ЗОВСРБ 

 
 

Подписаният/ата: ......................................................................................................, 
                                         (трите имена) 

притежаващ/а лична карта № …...................., издадена на ................... от МВР ….…………….,  

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 
(наименование на кандидата) 

 
ЕИК/БУЛСТАТ ......................................................... – кандидат/подизпълнител в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бойни бронирани колесни 
машини”, 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 

За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелствата по 
чл.327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
 
 
 
 
___.___.______ г.     
         (дата)                

Декларатор: ________________________ 
(подпис и печат) 

            /_______________________/ 
(име и фамилия) 

 
 
Забележка: 
Декларацията се попълва и подписва от лицата представляващи кандидата/подизпълнителя. 
  



ДОСТАВКА НА БОЙНИ БРОНИРАНИ КОЛЕСНИ МАШИНИ                                            30 

Приложение 7 

(образец) 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки 

 
 

Подписаният/ата: ......................................................................................................, 
                                         (трите имена) 

притежаващ/а лична карта № …...................., издадена на ................... от МВР ….…………….,  

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 
(наименование на кандидата) 

 
ЕИК/БУЛСТАТ ......................................................... – кандидат в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на бойни бронирани колесни машини”, 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използвам / ще 
използвам (ненужното се изтрива или зачертава) подизпълнител/и. 
 

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат ........................................... (изписват се 
наименованията на лицата – подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и 
са дали съгласие за участие в процедурата. 
 

3. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнителя/ите е, както следва: 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 

4. Съответстващият на работите по т.3 дял ще бъде .........% от стойността на поръчката. 
 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 
 
 

  
___.___.______ г.     
         (дата)                

Декларатор: ________________________ 
 (подпис и печат) 

/_________________________/ 
(име и фамилия) 
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Приложение 8 
(образец) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за участие като подизпълнител, 
в съответствие с чл.55, ал.5 от Закона за обществените поръчки 

 
 
 

Подписаният/ата: ......................................................................................................, 
                                         (трите имена) 

притежаващ/а лична карта № …...................., издадена на ................... от МВР ….…………….,  

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, 
юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): 

…………………………………………………………………………………………………………. 
(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на 

…………………………………………………………………………………………………………. 
(наименование на кандидата в процедурата, на който лицето е подизпълнител) 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бойни бронирани колесни 
машини”  

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от 
подизпълнителя) 

3. Запознати сме с разпоредбата на чл.55, ал.5 от Закона за обществените поръчки, че 
заявявайки съгласието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе кандидат, 
нямаме право да представим самостоятелна оферта в същата процедура. 
 

 
 

___.___.______ г.     
         (дата)                

Декларатор: ________________________ 
 (подпис и печат) 

/_________________________/ 
(име и фамилия) 

 
  



ДОСТАВКА НА БОЙНИ БРОНИРАНИ КОЛЕСНИ МАШИНИ                                            32 

Приложение 9 

(образец) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП, 
за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, 

както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП 
 
 

Подписаният/ата: ......................................................................................................, 
                                         (трите имена) 

притежаващ/а лична карта № …...................., издадена на ................... от МВР ….…………….,  

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 
(наименование на кандидата) 

 
ЕИК/БУЛСТАТ ......................................................... – кандидат в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на бойни бронирани колесни машини”, 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. Представляваният от мен кандидат не е свързано лице по смисъла на §1, т.23а от 
допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на §1, т.24 от 
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг кандидат в настоящата процедура за възлагане на 
обществена поръчка. 

2. За представлявания от мен кандидат не са на лице обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от 
ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 
 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни. 
 

 
 
___.___.______ г.     
         (дата)                

Декларатор: ________________________ 
 (подпис и печат) 

/_________________________/ 
(име и фамилия) 

 
Забележка: 
Декларацията се попълва и подписва от законния представител на кандидата или от надлежно упълномощено 
лице, което подава заявлението. 
Дефиниции: 
Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са: 
а) роднини по права линия без ограничение; 
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 
д) съдружници; 
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в 
дружеството. 
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което 
упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 
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Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е 
предприятие: 
а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или 
б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или 
в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл.7, т.5 или 6, или 
г) което заедно с възложител по чл.7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие. 
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Приложение 10 

(образец) 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП 

за приемане на условията в проекта на договор 
 
 

Подписаният/ата: ......................................................................................................, 
                                         (трите имена) 

притежаващ/а лична карта № …...................., издадена на ................... от МВР ….…………….,  

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 
(наименование на кандидата) 

 
ЕИК/БУЛСТАТ ......................................................... – кандидат в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на бойни бронирани колесни машини”, 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. Запознат/а съм и приемам условията в проекта на договор, който е неразделна част от 
документацията за участие в процедурата. 

2. Ако бъдем избрани за изпълнител, ще сключим договор за обществена поръчка в 
установения срок. 
 
 
 
___.___.______ г.     
         (дата)                

Декларатор: ________________________ 
 (подпис и печат) 

/_________________________/ 
(име и фамилия) 
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Приложение 11 

(образец) 
СПИСЪК 

на изпълнени доставки, 
съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП 

 
 

Подписаният/ата: ......................................................................................................, 
                                         (трите имена) 

притежаващ/а лична карта № …...................., издадена на ................... от МВР ….…………….,  

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 
(наименование на кандидата) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ ......................................................... – кандидат в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на бойни бронирани колесни машини” , заявяваме, 
че през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на нашето заявление сме 
изпълнили описаните по-долу доставки, еднакви или сходни с предмета на настоящата 
обществена поръчка, в това число включващи извършване на сервизно обслужване на 
доставените машини в рамките на гаранционния период в район на мисии на НАТО или на 
Европейския съюз, както следва: 
 

№ 
Предмет на изпълнената 
доставка и кратко описание 

Стойност/цена (без 
ДДС) и 

количество/брой/обем 
на изпълнената 
доставка  

Крайна дата 
на 

изпълнение 
на доставката 

Получател 
на 

доставката 

1.     
2.     
3.     
     

 

В подкрепа на посочените в списъка доставки, изпълнени от нас, прилагаме следните 
доказателства по чл.51, ал.4 от ЗОП: 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………..… 
3. ……………………………………………………………………………………..……….... 

 
 
 
___.___.______ г.     
         (дата)                

_________________________ 
 (подпис и печат) 

/_________________________/ 
(име и фамилия) 

 
Забележка: 
1. Под „ сходни с предмета на обществената поръчка“ да се разбира – изпълнени доставки на бойни бронирани 
колесни машини, в това число включващи извършване на сервизно обслужване на доставените машини в рамките 
на гаранционния период в район на мисии на НАТО или на Европейския съюз. 
2. Кандидатът може да прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в чл.51, ал.4 от ЗОП 
доказателства. 
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Приложение 12 

(образец) 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на бойни бронирани колесни машини”  

 
 
ДО: ______________________________________________________________________________ 

(наименование на възложителя) 
ОТ: _____________________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 
с юридически адрес: гр. ______________________, ул. __________________________ , № ___, 

телефон: _______________, факс:_____________, e-mail: _____________________________, 

регистриран по ф.д. № ________ / _____ г. по описа на _____________________________съд, 

ЕИК/БУЛСТАТ: ____________________ 

представляван от ________________________________________________________________ , 
(име и фамилия на лицето, което представлява или е упълномощено да подписва от името на 
участника) 
притежаващ/а лична карта № _____________, издадена на ___________, от МВР гр. __________ 
 

В качеството си на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с 
настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената 
поръчка с горепосочения предмет, което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на 
офертата ни, а именно: 

1. Предлагаме да изпълним в пълен обем предмета на поръчката, съгласно 
предварително обявените условия на възложителя и изискванията на Техническа спецификация 
ТС В 12.1995.14–ВО и Изменение на Техническа спецификация ТС В 12.1995.14–ВО, посочени 
в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, както следва: 

(Участникът попълва дясната колона на посочената по-долу таблица с подробно 
описание на предлагания за доставка продукт и свързаните с това услуги, така че да е видно 
съответствието с изискванията, посочени в Техническа спецификация ТС В 12.1995.14–ВО и 
Изменение на Техническа спецификация ТС В 12.1995.14–ВО) 
 

ИЗИСКВАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТС В 12.1995.14 – ВО и 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТС В 12.1995.14 – ВО 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
……………………………………………… 

(наименование на участника) 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Бойна бронирана колесна машина 

(индивидуализиране на предлаганата бойна 
бронирана колесна машина – марка, модел, 
производител) 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА 
ПРОДУКТА 
2.1. Състав на продукта 
2.1.1. Корпус на машината. 
2.1.2. Купола. 
2.1.3. Система за огнево въздействие. 
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2.1.3.1. Автоматичен гранатомет с калибър не 
по-малък от 40 mm. 
2.1.3.2. Сдвоена с гранатомета съгласно 
т.2.1.3.1, 12,7 mm картечница. 
2.1.4. Мерни и наблюдателни прибори. 
2.1.4.1. Призмени оптични наблюдателни 
прибори, осигуряващи обзор на наблюдение 
360º. 
2.1.4.2. Комбиниран оптико-електронен 
мерно-наблюдателен прибор с дневен и нощен 
канал за мерача. 
2.1.5. Система за аерозолно 
противодействие. 
2.1.5.1. Система от пускови мортирни 
устройства. 
2.1.5.2. Аерозолни гранати, изстрелвани от 
мортирните устройства. 
2.1.5.3. Команден пулт за изстрелване на 
аерозолните гранати – автоматично и ръчно. 
2.1.6. Система за климатизация. 
2.1.6.1. Компресор. 
2.1.6.2. Кондензатор. 
2.1.6.3. Клапан за регулиране. 
2.1.6.4. Изпарител. 
2.1.6.5. Обща система за разпределяне на 
въздуха. 
2.1.7. Система за отопление. 
2.1.7.2. Обща система за разпределяне на 
въздуха. 
Забележка: Елементите от системата за 
климатизация и отопление по т.2.1.6 и т.2.1.7 
или част от тях могат да бъдат конструктивно 
обединени. 
2.1.8. Силова установка и ходова част. 
2.1.8.1. Двигател – дизелов. 
2.1.8.2. Предавателна кутия – не по-малко от 
шестстепенна. 
2.1.8.3. Разпределителна кутия – не по-малко 
от двустепенна. 
2.1.8.4. Диференциален механизъм на всеки 
двигателен мост. 
2.1.8.5. Окачване – независимо. 
2.1.8.6. Спирачна система – основна и 
паркинг. 
2.1.8.7. Централизирана система за изменение 
на налягането на въздуха в гумите по време на 
движение. 
Забележка: Елементите от трансмисията по 
т.2.1.8.2, т.2.1.8.3 и т.2.1.8.4 или част от тях 
могат да бъдат конструктивно обединени в 
общ корпус (силов блок). 
2.1.9. Електро уредба с номинално 
напрежение 24V. 
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2.1.10. Противопожарна уредба. 
2.1.11. Комуникационно-информационна 
система. 
2.1.11.1. КВ радиостанция с криптомодул и 
GPS. 
2.1.11.2. Широкодиапазионна УКВ 
радиостанция с криптомодул и GPS. 
2.1.11.3. Апаратура за комутация и вътрешна 
свръзка. 
2.1.11.4. Работна станция – усилен (защитен) 
таблет. 
2.2. Описание на продукта 
Колесната бойна бронирана машина е 
предназначена за окомплектоване на 
формированията от Сухопътни войски с 
бойни бронирани колесни машини и за 
подготовка на военнослужещи, участващи в 
мисии зад граница. 
2.2.1. Машината да е многофункционална, за 
изпълнение на следните основни задачи. 
2.2.1.1. Бойни действия, включително и в 
населени места (градски условия). 
2.2.1.2. Патрулиране /охрана на обекти/. 
2.2.1.3. Конвоиране. 
2.2.1.4. Участие в хуманитарни и аварийно-
спасителни операции. 
2.2.1.5. Бойно търсене и спасяване. 
2.2.2. Машината да има възможност да 
изпълнява следните допълнителни задачи. 
2.2.2.1. Разузнаване. 
2.2.2.2. Десантиране и евакуация на групи от 
силите за Специални операции. 
2.2.2.3. Осигуряване управлението на 
войските и силите. 
3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 
3.1. Изисквания по предназначение 
Машината да осигурява балистична и 
противоминна защита, не по-малка от 
категория 1, съгласно „Mine Resistant Ambush 
Protected (MRAP) Vehicle Program“/„Програма 
за създаването на устойчиви на мини превозни 
средства, със защита срещу нападения от 
засада“. 
3.1.1. Към корпуса. 
3.1.1.1. Брониран, унитарен, с отделени или 
общ люк (врата) за механик-водача, 
командира и мерача, с десантен люк (врата) 
или комбинация от тях. 
3.1.2. Към куполата. 
3.1.2.1. Системата за огнево въздействие и 
мерно-наблюдателните прибори да бъдат 
монтирани в куполата и да осигуряват 360º 
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обхват в хоризонталната равнина. 
3.1.2.2. Системата за огнево въздействие да 
осигурява обхват във вертикалната равнина, 
както следва: 
3.1.2.2.1. Възвишение – не по-малко от плюс 
45º; 
3.1.2.2.2. Понижение – не по-малко от минус 
8º. 
3.1.2.3. Да осигурява защита на бордовия 
мерач (картечар), при боравене с 
въоръжението. 
3.1.2.4. Електрическо управление на купола и 
ръчно резервно (аварийно) управление. 
3.1.3. Към системата за огнево въздействие. 
3.1.3.1. Автоматичен гранатомет с калибър не 
по-малък от 40 mm с боекомплект – не по-
малко от 150 гранати налентовани в кутии, в 
съотношение 4:1 осколъчни (HE) към 
кумулативно-осколъчни (HEDP). 
3.1.3.2. Обхват на движение на огневата 
система по азимут - 360º. 
3.1.3.3. Сдвоена с гранатомета, 12,7 mm 
картечница с боекомплект – не по-малко от 
200 налентовани патрона, в съотношение 3:1 
обикновени към бронебойно-трасиращи 
(APT). 
3.1.3.4. Насочването на оръжието и стрелбата 
с него да се извършва по електро-механичен 
начин с възможност за ръчно насочване. 
3.1.4. Мерни и наблюдателни прибори. 
3.1.4.1. Призмените оптични наблюдателни 
прибори да бъдат не по-малко от 6 (шест) броя 
и да осигуряват наблюдение 360º по азимут. 
3.1.4.1.1. Увеличение на призмения 
наблюдателен прибор – 1х; 
3.1.4.1.2. Полезрение по вертикала – не по-
малко от (плюс 60º/минус 20º); 
3.1.4.2. Комбинираният дневно-нощен оптико-
електронен мерно-наблюдателен прибор за 
мерача да осигурява дестинациите за 
наблюдение и премерване, изисквани от 
разстоянията за стрелба с оръжейните системи 
през деня и нощта. 
3.1.4.2.1. Приборът да има две полезрения. 
3.1.4.2.2. Да има електронно увеличение с не 
по-малко от две степени, при термовизионния 
мерник. 
3.1.4.2.3. Да осигурява дистанции на 
откриване на бронирана машина стандартна 
НАТО цел 2,3 m  х  2,3 m – не по-малко от 
10500 m, разпознаване – не по-малко от 4500 
m и идентификация – не по-малко от 3000 m. 
3.1.4.2.4. Дневният канал да бъде със следните 
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параметри: 
А) Увеличение – не по-малко от 7х; 
Б) Полезрение – не по-малко от 10º. 
3.1.4.2.5. Нощният канал да бъде със следните 
параметри: 
А) Увеличение – не по-малко от 7х; 
Б) Полезрение – не по-малко от 7º. 
3.1.5. Към системата за аерозолно 
противодействие. 
3.1.5.1. Разстояние на изстрелване на димните 
гранати - 55±15 m и 45º височина. 
3.1.5.2. Ефективно време за димопуск – 30 s 
(±15 %). 
3.1.5.3. Диапазон на маскировка – от 0,4 µm до 
не по-малко от 1,2 µm. 
3.1.5.4. Системата да разполага с 2 (два) 
боекомплекта димни гранати. 
3.1.5.5. Системата да притежава възможност 
за активирането й от мястото на водача и/или 
командира на машината, при необходимост. 
3.1.6. Система за климатизация и 
отопление. 
3.1.6.1. Климатичната система да осигурява: 
3.1.6.1.1. Контрол на температурата в бойното 
отделение. 
3.1.6.1.2. Контрол на силата на въздушния 
поток. 
3.1.6.1.3. Температура на въздуха в бойното 
отделение под 303ºК (30ºС, 86ºF) при външна 
температура 322ºК (49ºС, 120ºF). 
3.1.6.2. Системата за отопление да осигурява 
температура не по-ниска от 288ºК (15ºС, 59ºF) 
при външна температура 248ºК (минус 25ºС, 
5ºF). 
3.1.7. Към компановка, силова установка, 
окачване и ходова част. 
3.1.7.1. Екипаж и десант – екипаж 3 човека 
(командир, водач, мерач на основното 
въоръжение) и десант 4 човека. 
3.1.7.2. Пълна маса – не повече от 18000 kg. 
3.1.7.3. Полезен товар – не по-малко от 1500 
kg. 
3.1.7.4. Габаритни размери на машината: 
3.1.7.4.1. Обща дължина – не повече от 7,0 m 
(7000 mm). 
3.1.7.4.2. Обща широчина – не повече от 3,0 m 
(3000 mm). 
3.1.7.4.3. Височина по горната част на купола 
– не повече от 3,1 m (3100 mm). 
3.1.7.5. Запас от ход по контролния разход на 
гориво при движение по сух, хоризонтален, 
асфалтов път, натоварен 75 % от максималния 
товар, със скорост 75 % от максималната – не 
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по-малко от 600 km. 
3.1.7.6. Максимална скорост на движение по 
равен, хоризонтален, асфалтов път – не по-
малка от 100 km/h (27,7 m/s). 
3.1.7.7. Ускорение: 
3.1.7.7.1. От 0 km/h до 32 km/h – не повече от 
15 сек. 
3.1.7.7.2. От 0 km/h до 80 km/h – не повече от 
45 сек. 
3.1.7.8. Специфична мощност на двигателя 
– не по-малка от 11 kW/t (15 hp/t). 
3.1.7.9. Проходимост на машината. 
3.1.7.9.1. Преодоляван ъгъл на 
изкачване/спускане по суха твърда почва – не 
по-малко от 40º. 
3.1.7.9.2. Преодоляване на страничен наклон 
при суха твърда почва – не по-малко от 30%. 
3.1.7.9.3. Височина на преодолявания праг – 
не по-малка от 0,6 m (600 mm). 
3.1.7.9.4. Широчина на преодолявания ров: 
А) При колесна формула 6х6 – не по-малко от 
1,2 m (1200 mm); 
Б) При колесна формула 4х4 – не по-малко от 
1,0 m (1000 mm). 
3.1.7.9.5. Пътен просвет (клиренс) – не по-
малък от 0,3 m (300 mm). 
3.1.7.9.6. Възможност за преодоляване на брод 
с дълбочина – не по-малка от 1,5 m (1500 mm). 
3.1.7.10. Ходова част. 
3.1.7.10.1. Окачване – независимо. 
3.1.7.10.2. Системата за изменение на 
налягането на въздуха в гумите по време на 
движение на машината да бъде с 
централизирано управление от мястото на 
механик-водача. 
3.1.7.10.3. Гумите на машината да са с Run flat 
система. 
3.1.7.10.4. Спирачната уредба да е снабдена с 
антиблокираща система (ABS). 
3.1.8. Електро захранване. 
3.1.8.1. Да бъде осигурено необхо0димото 
напрежение (24±10% V DC) за захранване на 
вложеното оборудване на машината. 
3.1.8.2. Генератор с номинално напрежение 24 
V и мощност, съобразена с енергийния баланс 
на вложеното оборудване на машината. 
3.1.8.3. Непрекъснатост на захранването на 
уредите и системите, свързани с 
въоръжението, защитата, наблюдението, 
обмена на информация и другите системи, 
позволяващо поддържането им в готовност на 
място, без работа на двигателя, за време не по-
малко от 60 min, при пълно натоварване на 
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вложеното оборудване. 
3.1.8.4. Куплунг за захранване на машината от 
външен токоизточник съгласно STANAG 
4074. 
3.1.9. Противопожарна уредба. 
3.1.9.1. Машината да е съоръжена с 
противопожарна система на двигателното 
отделение съгласно STANAG 4317. 
3.1.9.2. Противопожарната система да 
притежава възможност за активирането й от 
мястото на водача и/или командира на 
машината, при необходимост. 
3.1.9.3. Освен системата за гасене на пожар в 
двигателното отделение, да се предвидят 
допълнително средства за гасене на пожар – 
не по-малко от 2 броя ръчни пожарогасители. 
3.1.10. Комуникационно-информационна 
система. 
3.1.10.1. КВ радиостанция с криптомодул и 
GPS: 
3.1.10.1.1. Работен честотен диапазон – от 1,5 
до 60 MHz. 
3.1.10.1.2. Минимална честотна стъпка – не 
по-голяма от 10 Hz. 
3.1.10.1.3. Изходна мощност – 1 W, 5 W, 20 W, 
150 W (с усилвател на мощност), избираемо. 
3.1.10.1.4. Брой предварително 
конфигурирани и запаметени мрежи (канали) 
– не по-малко от 75. 
3.1.10.1.5. Коефициентът на стабилност на 
работната честота да е по-голям или равен на 
минус 1 ppm и по-малък или равен на 1 ppm за 
целия работен честотен диапазон. 
3.1.10.1.6. Режими на модулация – J3E (LSB 
или USB избираемо), H3E, F3E, A3E (AME), 
A1A I J2A. 
3.1.10.1.7. Коефициент на потискане на 
нежеланата странична лента (за режим SSB) – 
по-голям от 50 dB. 
3.1.10.1.8. Коефициент на потискане на 
носещата честота (за режим J3E) – по-голям 
от 50 dB. 
3.1.10.1.9. Коефициент на потискане на 
хармонични излъчвания – по-голям от 40 dB. 
3.1.10.1.10. Чувствителност на приемника в 
режим SSB – по-малко от минус 110 dBm. 
3.1.10.1.11. Коефициент на потискане на 
междинната и първа огледална честота в 
приемника – по-голям от 70 dB. 
3.1.10.1.12. Да притежава и реализира режим 
на скокообразно изменение на работната 
честота. 
3.1.10.1.13. Да притежава и реализира режим 
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на автоматично изграждане на свръзката от 
трета генерация съгласно стандарти STANAG 
4538 и MIL-STD-188-141B. 
3.1.10.1.14. Да притежава вградени модеми и 
поддържа режими на обмен на данни със 
скорост на предаване на данни от 75 bps до 
120 Kbps в съответствие с изискванията на 
STANAG 4285, STANAG 4538, STANAG 4415 
и MIL-STD-188-110B, С. 
3.1.10.1.15. Да притежава функции за локално 
изобразяване на GPS координатите върху 
вградения дисплей и автоматичното им 
докладване (изпращане) до станция от 
система за следене на подвижни абонати. 
3.1.10.1.16. Изделието да е съвместимо при 
работа в криптиран режим, режим на СИРЧ и 
автоматично изграждане на свръзката (ALE) с 
аналогични радиостанции приети на 
въоръжение/въведени в експлоатация в 
Българската армия. 
3.1.10.1.17. Изделието да притежава вградена 
система (фърмуеър) за самотестване, 
диагностика и индициране на повредите. 
3.1.10.1.18. Състав на КВ радиостанцията: 
приемо-предавател (носим вариант) с 
вградени криптомодул и GPS приемник и 
отделяем пулт за дистанционно управление 
(ПДУ), возим адаптер с усилвател на мощност 
150 W, антенно-съгласуващо устройство 
(АСУ) с амортизационна стойка, 
високоговорител, микротелефонна гарнитура 
(МТГ), КВ пръчковидна антена, монтажна 
стойка за антена, GPS антена с фидер 9 m, 
приложен софтуер за конфигуриране, 
свързващи и захранващи кабели (комплект), 
удължителен кабел за ПДУ m. 
3.1.10.2. Широкодиапазонна УКВ 
радиостанция с криптомодул и GPS: 
3.1.10.2.1. Работен честотен диапазон – от 30 
MHz до 2 GHz. 
3.1.10.2.2. Минималната честотна стъпка – не 
по-голяма от 100 Hz. 
3.1.10.2.3. Максималната изходна мощност на 
радиостанцията – не по-малко от 50 W (с 
усилвател на мощност). 
3.1.10.2.4. Изходната мощност на 
радиостанцията да е избираема постъпково. 
3.1.10.2.5. Брой предварително 
конфигурирани и запаметени мрежи (канали) 
– не по-малко от 10. 
3.1.10.2.6. Коефициент на стабилност на 
работната честота – по-голям от минус 2,5 
ppm и по-малък от 2,5 ppm за целия работен 
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честотен диапазон. 
3.1.10.2.7. Коефициент на потискане на 
хармонични излъчвания – по-голям от 47 dB. 
3.1.10.2.8. Чувствителността на приемника 
при режим FM – не по-голяма от минус 112 
dBm (при 12 dB SINAD). 
3.1.10.2.9. Коефициент на потискане по 
междинна честота в приемника – по-голям от 
65 dB. 
3.1.10.2.10. Режими на модулация – F3E, FSK, 
AM. 
3.1.10.2.11. Да притежава и реализира режим 
на скокообразно изменение на работната 
честота (СИРЧ). 
3.1.10.2.12. Да притежава вграден модем за 
предаване на данни с максимална скорост не 
по-малко от 1,2 Mbps. 
3.1.10.2.13. Да притежава функции за локално 
изобразяване на GPS координатите върху 
вградения дисплей и автоматичното им 
докладване (изпращане) до станция от 
система за следене на подвижни абонати. 
3.1.10.2.14. Изделието да е съвместимо при 
работа в криптиран режим и режим на СИРЧ с 
аналогични радиостанции приети на 
въоръжение/въведени в експлоатация в 
Българската армия. 
3.1.10.2.15. Състав на широкодиапазонна УКВ 
радиостанция: приемо-предавател (носим 
вариант) с вградени криптомодул и GPS 
приемник и отделяем пулт за дистанционно 
управление (ПДУ), возим адаптер с усилвател 
на мощност 50 W, високоговорител, 
микротелефонна гарнитура (МТГ), UHF 
антена 30-512 MHz, широколентова 
пръчковидна антена 225-2000 MHz, монтажни 
стойки за антените, GPS антена с фидер 9 m, 
приложен софтуер за конфигуриране, 
свързващи и захранващи кабели (комплект), 
удължителен кабел за ПДУ 6 m. 
3.1.10.3. Апаратура за комутация и 
вътрешна свръзка: 
3.1.10.3.1. Да има индивидуални пултове на 
командира, механик-водача и на мерача. 
3.1.10.3.2. Пултовете да осигуряват работа със 
слушалки и микротелефонна гарнитура и 
ръчно индивидуално регулиране нивото на 
приемания сигнал. 
3.1.10.3.3. Пултовете да осигуряват 
управление на всяка една от радиостанциите и 
светлинен сигнал за тяхното заемане. 
3.1.10.3.4. От пулта на командира, където има 
КВ и УКВ радиостанция да има възможност 



ДОСТАВКА НА БОЙНИ БРОНИРАНИ КОЛЕСНИ МАШИНИ                                            45 

за организиране на автоматична ретранслация. 
3.1.10.3.5. Пултовете да осигуряват изпращане 
и приемане на визуално повикване и 
селективна вътрешна свръзка между всички 
членове на екипажа с използване на 
децентрализиран принцип на изграждането и 
възможност за организирането на 
конферентна свръзка от пулта на командира. 
3.1.10.3.6. В комплектацията на пултовете да 
се включи и високоговорител. 
3.1.10.4. Работна станция – усилен 
(защитен) таблет с параметри не по-ниски 
от: 
3.1.10.4.1. Процесор: 2-ядрен, 2,4 GHz, 64-
битов. 
3.1.10.4.2. Монитор/Екран: 15-16" WXGA. 
3.1.10.4.3. Памет: DDR3 4 GB в двуканален 
режим. 
3.1.10.4.4. Видеокарта: 512 MB собствена 
памет, да поддържа DirectX 11. 
3.1.10.4.5. Твърд диск: SATA 500 GB, 5400 
rpm. 
3.1.10.4.6. Оптично устройство DVD RW. 
3.1.10.4.7. Интерфейси: LAN 10/100/1000, 4 x 
USB 2.0. 
3.1.10.4.8. Допълнителни слотове и портове: 
Express card, 8 in 1 card reader, Microphone-in 
jack, Headphone-out jack (S/PDIF), VGA 
port/Mini D-sub 15-pin for external monitor. 
3.1.10.4.9. Инсталиран офис пакет MS Office 
2013. 
3.1.10.4.10. Операционна система Windows 8 с 
лиценз. 
3.1.10.4.11. Софтуер за предаване на данни по 
STANAG 5066 за КВ радиостанция. 
3.1.10.4.12. Софтуер за визуализация на GPS 
координати с цел проследяване на отдалечени 
абонати по радио канали. 
3.2. Изисквания по електромагнитна 
защита 
При използване на радиоелектронни и 
оптикоелектронни изделия в машината да не 
се смущава както тяхната работа, така и тази 
на машината. 
3.3. Изисквания по ергономичност, 
обитаемост и техническа естетика 
3.3.1. Машината да осигурява вътрешно 
пространство не по-малко от 1 m3 на член от 
екипажа. 
3.3.2. Седалките за водача, командира и 
личния състав да бъдат тапицирани и да са от 
материал не поддържащ горенето, влаго и 
въздухо непроницаем, устойчив на вода и 
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ГСМ. 
3.3.3. Системата за климатизация да осигурява 
условия за обитаемост в машината и да 
поддържа в нея температура не по-висока от 
303ºK (30ºC, 86ºF) при температура на 
външния въздух 322ºK (49ºC, 120ºF). 
Управлението да е ръчно или автоматично. 
3.3.4. Системата за отопление да осигурява 
температура не по-ниска от 288ºK (15ºC, 59ºF) 
при температура на обкръжаващия въздух 
248ºK (минус 25ºC, 5ºF). Управлението да е 
ръчно или автоматично. 
3.3.5. Естествената вентилация в купето в 
съчетание с неговата климатична инсталация 
трябва да предпазва личния състав от 
прегряване. Принудителната и естествената 
вентилация трябва да осигурява възможност 
за регулиране на количеството постъпващ 
свеж въздух. 
3.3.6. Машината да е съоръжена със система 
за отвеждане на газовете извън нея при 
стрелба с щатното въоръжение на същата, при 
необходимост. 
3.4. Изисквания по експлоатация, удобство 
за техническо обслужване и ремонт 
3.4.1. Машината да може да се експлоатира по 
всички видове пътища и по различни видове 
местности с и без път при следните 
климатични условия: 
3.4.1.1. Температура на обкръжаващия въздух 
– от 241ºK (минус 32ºC, минус 26ºF) до 322ºK 
(49ºC, 120ºF). 
3.4.1.2. Относителна влажност на въздуха – до 
95 % RH при температура 297ºK (24ºC, 75ºF). 
3.4.2. Конструкцията на машината трябва да 
осигурява удобство при диагностицирането, 
техническото обслужване и ремонта. 
3.4.3. Резбовите пробки на гърловините на 
агрегатите и възлите да бъдат изработени за 
един размер на ключа (по възможност). 
3.4.4. Машините да се съпровождат с 
документация за използване, техническо 
обслужване и ремонт на български език. 
3.4.5. Машината да е оборудвана с 
индивидуален комплект Запасни инструменти 
и принадлежности (ЗИП), за извършване на 
Контролен преглед и Ежедневно техническо 
обслужване. 
3.5. Изисквания за сертификация 
Бойната бронирана машина да бъде 
произведена в условията на изградена и 
функционираща система за управление на 
качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008 
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или еквивалентен на него национален 
стандарт. 
3.6. Изисквания за скритост и маскировка 
Машината да бъде боядисана едноцветно с 
емайл-лак в цвят зелен – NATO green. 
3.7. Изисквания за транспортно-пригодност 
и съхранение 
3.7.1. Изисквания за транспортиране. 
Машините да бъдат приспособени за 
товарене, разтоварване и транспортиране с 
въздушен (С-130, С-160 и др. подходящи), 
железопътен (STANAG 2468), воден 
транспорт и с тежки военни ремаркета и 
полуремаркета, използвани за транспортиране 
на военна техника. 
3.7.2. Изисквания за съхранение. 
Машините да се съхраняват надеждно, както в 
закрити неотопляеми гаражи, така и на 
открити площадки. 
3.8. Други специфични изисквания 
Бойните бронирани машини да бъдат нови, 
неупотребявани, да са в серийно производство 
и да са произведени до 24 месеца от датата на 
доставка. 
4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
И УНИФИКАЦИЯ 
Бойните бронирани машини да могат да се 
експлоатират освен със стандартното 
дизелово гориво в Република България и със 
следните горива: 
4.1. JP-8, MIL-T-83133 
4.2. VV-F-800, MIL-T-16884, No.2 DF 
4.3. JP-5, MIL-T-5624 при всички температури 
на околната среда 

 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ 
ОСИГУРЯВАНЕ 
5.1. Обучение на инженерно-технически 
състав 
5.1.1. Изпълнителят да организира обучение 
на 6 /шест/ души за техническо обслужване и 
текущ ремонт на машината, по програма 
съгласувана с възложителя. 
5.1.2. Обучението да завърши преди датата на 
доставката. 
5.1.3. Обучаващата организация да е одобрена 
от производителя. 
5.1.4. След завършване на обучението, 
обучаващата организация да издаде на 
обучаемите документ, че същите са 
преминали успешно обучение за извършване 
на техническо обслужване и текущ ремонт на 
машината и са оторизирани да ги извършват. 
5.2. Осигуряване на техническа 
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документация (инструкции за 
експлоатация) 
5.2.1. Изделието да се достави с инструкции за 
техническо обслужване и експлоатация на 
български език. 
5.2.2. Изделието да се достави с график за 
дейностите по техническо обслужване, 
преглед и други дейности, предвидени от 
производителя, с цел осигуряване на 
условията на гаранционния срок. 
5.3. Придобиване и поддържане на 
оборудване (софтуер и хардуер) 
5.3.1. Изделието да се достави със софтуер, 
необходим за функционирането му, съгласно 
изискванията по предназначение. 
5.3.2. Софтуерът към изделието (включително 
операционната система и неспециализиран и 
специализиран софтуер) да е с платени 
лицензни права (да не е демонстрационна, 
временна или друга, ограничаваща по време и 
възможности правата версия). 
5.3.3. При наличие на ъпдейт (ъпгрейд или 
друг тип обновления и изменения) на 
софтуера, същите да са безплатни за 
гаранционния период. 
(по т.5.4 и т.5.5 от ТС В 12.1995.14 – ВО 
няма изисквания) 
5.6. Осигуряване на резервни части 
Осигуряване на резервни части и сервизно 
обслужване в гаранционния срок, както на 
територията на Република България, така и 
извън нея. 
(по т.5.7, т.5.8 и т.5.9 от ТС В 12.1995.14 – 
ВО няма изисквания) 
5.10. Осигуряване на качеството 
5.10.1. За всички извършени доставки, 
изпълнителят трябва да предостави: 
5.10.1.1. Документ, удостоверяващ 
качеството, издаден от производителя на 
съответното изделие. 
5.10.1.2. Документ, удостоверяващ произхода 
на съответното изделие, издаден от 
производителя за страни членки на ЕС или за 
страна, с която Република България има 
двустранно споразумение. За останалите 
случаи изпълнителят трябва да предостави 
Документ, удостоверяващ произхода на 
изделието от оторизиран държавен орган на 
съответната страна. 
5.10.1.3. Декларация за съответствие, съгласно 
БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010. 
5.10.1.4. Гаранционна карта. 
5.10.2. Качеството на доставките се 
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удостоверява с Протокол за оценка на 
съответствието, изготвен от комисия с 
представители на Институт по отбрана „Проф. 
Цветан Лазаров“, заявителя и изпълнителя. 
5.10.3. Представител на възложителя по 
въпросите за качеството е Институт по 
отбрана „Проф. Цветан Лазаров“. 
6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, 
МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И 
КОНСЕРВАЦИЯТА 
Доставените бойни бронирани машини да 
бъдат с положени маркировки и обозначения, 
съгласно утвърдената практика на завода 
производител. 

 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ 
7.1. Гаранционен срок – не по-малко от 
10000 km или 24 месеца (което настъпи 
първо), считано от датата на подписване на 
приемо-предавателния протокол между 
доставчика и поделението краен получател 
при стриктно спазване на инструкциите за 
експлоатация. 

(гаранционният период се посочва 
задължително в километри и в месеци) 

 
2. Декларирам, че предлаганата от нас бойна бронирана колесна машина отговаря на 

всички изисквания, посочени в техническа спецификация ТС В 12.1995.14–ВО и Изменение на 
техническа спецификация ТС В 12.1995.14–ВО, приложени към документацията за участие. 

3. Декларирам съгласие с мястото на доставка – военно формирование 34750-Карлово, 
Република България. 

4. Декларирам съгласие с условието на доставка – DAP - военно формирование 34750-
Карлово, съгласно INCOTERMS 2010 (за чуждестранно лице) / DDP - военно формирование 
34750-Карлово, съгласно INCOTERMS 2010 (за българско лице). 

5. Декларирам съгласие със срока на действие на договора за обществена поръчка – 72 
/седемдесет и два/ месеца от датата на влизането му в сила. 

6. Декларирам краен срок на изпълнение на доставките по конкретна заявка, считано от 
датата на нейното изпращане, в зависимост от броя на доставяните машини, както следва: 

 
Количество на доставяните машини 

(броя) 
Срок на доставка 

(дни) 
1 …………. 
2 …………. 
3 …………. 
4 …………. 
5 …………. 
6 …………. 
7 …………. 
8 …………. 
9 …………. 
10 …………. 
11 …………. 
12 …………. 
13 …………. 
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___.___.______ г.     Декларатор: _________________________ 
         (дата)         /подпис и печат/ 

/_________________________/ 
/име и фамилия/ 
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Приложение 13 

(образец) 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
За конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП 

 
 

Подписаният/ата: ......................................................................................................, 
                                         (трите имена) 

притежаващ/а лична карта № …...................., издадена на ................... от МВР ….…………….,  

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 
(наименование на кандидата) 

 
ЕИК/БУЛСТАТ ......................................................... – участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на бойни бронирани колесни машини”, 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. Информацията, съдържаща се в ………………………………………………………… 
(посочва се конкретната част/части от техническото предложение) 

от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически 
и/или търговски тайни (вярното се подчертава). 

2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от възложителя, освен в 
предвидените от закона случаи. 

 
 
 

 
 
___.___.______ г.     
         (дата)                

Декларатор: ________________________ 
 (подпис и печат) 

/_________________________/ 
(име и фамилия) 

 
Забележка: 
1. Декларацията по чл.33, ал.4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по 
преценка на участника и при наличие на основания за това. 
2. Декларацията се прилага в плик № 1 съдържащ се в първоначалната оферта на участника (кандидата, поканен 
за участие в договарянето и представил първоначална оферта). 
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Приложение 14 

(образец) 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на бойни бронирани колесни машини”  

 
 

ДО: ______________________________________________________________________________ 
(наименование на възложителя) 

ОТ: _____________________________________________________________________________ 
(наименование на участника) 

с юридически адрес: гр. ______________________, ул. __________________________ , № ___, 

телефон: _______________, факс:_____________, e-mail: _____________________________, 

регистриран по ф.д. № ________ / _____ г. по описа на _____________________________съд, 

ЕИК/БУЛСТАТ: ____________________ 

представляван от ________________________________________________________________ , 
(име и фамилия на лицето, което представлява или е упълномощено да подписва от името на 
участника) 
притежаващ/а лична карта № _____________, издадена на ___________, от МВР гр. __________ 
 

В качеството си на участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с 
настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената 
поръчка с горепосочения предмет, което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на 
офертата ни, а именно: 
 

1. (за участник, който е българско физическо или юридическо лице) Единични цени по 
година на заявяване на доставката на бойни бронирани колесни машини 
…………………………………..……………………………………………………………………….., 
(изписва се идентифициращото наименование на машините, съгласно техническото предложение на участника) 
без ДДС, в български лева, включващи разходите за осигуряване на сервизно обслужване в 
гаранционния срок, както на територията на Република България, така и извън нея и всички 
съпътстващи разходи (в т.ч. доставка на резервни части, транспорт, застраховка и др.) при 
условие на доставка DDP – военно формирование 34750-Карлово (INCOTERMS 2010), както 
следва: 
 

ГОДИНА ЕДИНИЧНА ЦЕНА 
/в лева, без ДДС/ 

2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  

 

(за участник, който е чуждестранно физическо или юридическо лице) Единични цени 
по година на заявяване на доставката на бойни бронирани колесни машини 
…………………………………..………………………………………………………….……………., 
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(изписва се идентифициращото наименование на машините, съгласно техническото предложение на участника) 
без ДДС, в евро, включващи разходите за осигуряване на сервизно обслужване в гаранционния 
срок, както на територията на Република България, така и извън нея и всички съпътстващи 
разходи (в т.ч. доставка на резервни части, транспорт, застраховка и др.) при условие на 
доставка DAP – военно формирование 34750-Карлово (INCOTERMS 2010), както следва: 
 

ГОДИНА 
ЕДИНИЧНА ЦЕНА 

/в евро, без ДДС/ 
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  

 

2. (за участник, който е българско физическо или юридическо лице) Цена за обучение 
на инженерно-технически персонал на възложителя, съгласно изискванията на ТС В 12.1995.14 
– ВО ……………../………………………………/ лева, без ДДС, включващи всички съпътстващи 

(с цифри)  (с думи) 
разходи (в т.ч. транспорт, нощувка, храна и др.). 

(за участник, който е чуждестранно физическо или юридическо лице) Цена за 
обучение на инженерно-технически персонал на възложителя, съгласно изискванията на ТС В 
12.1995.14 – ВО ……………../…………………………………/ евро, без ДДС, включващи всички 

(с цифри)   (с думи) 
съпътстващи разходи (в т.ч. транспорт, нощувка, храна и др.). 
 

3. Декларираме, че сме запознати и съгласни с условието на възложителя – единичната 
цена на всяка заявена за доставка машина да бъде цената от посочените в т.1 от ценовото ни 
предложение, валидна за съответната година на изпращане на писмената заявка за доставка от 
възложителя до изпълнителя. 

 
4. Декларираме, че предложената цена за обучение на инженерно-технически персонал 

на възложителя ще бъде валидна за целия срок на действие на договора за обществена поръчка. 
 
 
 
___.___.______ г. 
         (дата)                

Декларатор: ________________________ 
 (подпис и печат) 

/_________________________/ 
(име и фамилия) 

 
(Забележка: За участник, който е българско физическо или юридическо лице, в посочените в 
табл.1 единични цени, трябва да е съобразено декларираното от кандидата обстоятелство 
за използване или не на възможността за суспендиране на митата по Регламент (ЕО) 
150/2003 на Съвета на Европейския съюз, т.е. тези цени включват или не разходи за плащане 
на мита.) 
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Приложение 16 

 
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

(ПРОЕКТ) 
№ ___________/____.____.2015г. 

 
 
Днес, ………….2015г., в гр.София, между: 
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес: Република България, гр.София 1092, ул. 

„Дякон Игнатий“ № 3, Булстат 000695324 и ДДС № BG000695324, представлявано от 
министъра на отбраната, чрез Венислав Любенов Цанов – директор на дирекция „Отбранителна 
аквизиция“, упълномощен със заповед № ОХ-654/17.09.2015г. на министъра на отбраната, 
наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и ......................................................................................................................... със седалище и адрес 
на управление: ........................................................................, ЕИК ........................... и ДДС номер 
............................... (ако е приложимо), регистрирано  ........................... с фирмено дело № 
……………., парт. № …………………, представлявано от ....................................... (име и 
длъжност), наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
всяка от които или и двете заедно следва да бъдат наричани съответно Страна/та или 
Страни/те, във връзка с проведена процедура на договаряне с обявление за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на бойни бронирани колесни машини” , 
публикувана в Агенцията за обществени поръчки под № ……….. от __.__.2015г., открита с 
Решение № ………… от __.__.2015г., и Решение № ………… от __.__.2015г. на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия Договор за 
обществена поръчка за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията на този 
Договор (Договор/а) да извърши срещу възнаграждение: 

1. Доставка на до 13 (тринадесет) броя на нови, неупотребявани бойни бронирани 
колесни машини …………(марка, модел)……….. (машини/те) с технически параметри и 
комплектация, съгласно Приложение № 1 към настоящия Договор /техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Обучение на инженерно-технически персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, състоящ се от 6 
(шест) души по програма предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. Осигурява резервни части и сервизното обслужване на машините в рамките на 
гаранционния срок, както на територията на Република България, така и извън нея в райони за 
бойно ползване, като елемент от контингента на Българските въоръжени сили. 

Чл.2. Прогнозните количества машини за доставки по години са, както следва: 
- за 2016г. – 2 /два/ бр.; 
- за 2017г. – 2 /два/ бр.; 
- за 2018г. – 3 /три/ бр.; 
- за 2019г. – 3 /три/ бр.; 
- за 2020г. – 3 /три/ бр. 
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Чл.3. Прогнозните количества за доставка по години могат да бъдат променяни от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (намалявани, увеличавани, пренасочвани за следваща година или отказвани) 
съобразно неговите финансови възможности. 

Чл.4.(1) Доставки на машини по този Договор ще бъдат извършвани след предварителна 
писмена Заявка за доставка (Приложение № 2 към настоящия договор), изпратена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в същата ще бъде определено количеството на 
машините за доставка и начина на тяхното плащане. 

(2) Изпращането на Заявката за доставка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е основание за започване 
на дейностите свързани с доставката на заявените машини от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на обезщетение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не изпрати до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Заявка за доставка за някоя от годините по 
чл.2 или не заяви за доставка цялото количество машини по чл.1, т.1 в срока на действие на 
този Договор. 

ІI. ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА 

Чл.6.(1) Общата стойност на Договора е до ……………./…………………………./ 
(съгласно договореното между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ). 

(2) Единичната цена на всяка заявена за доставка машина е тази от посочените в 
следващата таблица, която съответства на годината на изпращане на Заявката за доставка от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

(за Изпълнител, регистриран на територията на Република България) 
ГОДИНА НА ИЗПРАЩАНЕ 

НА ЗАЯВКАТА 
ЕДИНИЧНА ЦЕНА 

/в лева, с ДДС/ 

2015 
(съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

допълнително начислени 20% ДДС) 

2016 
(съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

допълнително начислени 20% ДДС) 

2017 
(съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

допълнително начислени 20% ДДС) 

2018 
(съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

допълнително начислени 20% ДДС) 

2019 
(съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

допълнително начислени 20% ДДС) 

2020 
(съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

допълнително начислени 20% ДДС) 
Единичните цени, посочени в горната таблица са формирани при условие на доставка 

DDP – военно формирование 34750-Карлово, съгласно INCOTERMS 2010 и включват разходите 
за осигуряване на сервизно обслужване в гаранционния срок, както на територията на 
Република България, така и извън нея и всички съпътстващи разходи (в т.ч. доставка на 
резервни части, транспорт, застраховка и др.). 

(за Изпълнител, регистриран извън територията на Република България) 

ГОДИНА 
ЕДИНИЧНА ЦЕНА 

/в евро, без ДДС/ 
2015 (съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
2016 (съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
2017 (съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
2018 (съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
2019 (съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
2020 (съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
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Единичните цени, посочени в горната таблица са формирани при условие на доставка 
DAP – военно формирование 34750-Карлово, съгласно INCOTERMS 2010 и включват разходите 
за осигуряване на сервизно обслужване в гаранционния срок, както на територията на 
Република България, така и извън нея и всички съпътстващи разходи (в т.ч. доставка на 
резервни части, транспорт, застраховка и др.). 

(3) Цената за обучение на инженерно-технически персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
съгласно чл.1, т.2 от този Договор е: 

(за Изпълнител, регистриран на територията на Република България) …………. лева, с 
ДДС, включваща всички съпътстващи разходи (в т.ч. транспорт, нощувка, храна и др.) 
(съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с допълнително начислени 20% ДДС). 

(за Изпълнител, регистриран извън територията на Република България) ……….. евро, 
без ДДС, включваща всички съпътстващи разходи (в т.ч. транспорт, нощувка, храна и др.) 
(съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ). 

Чл.7. Единичните цени за доставка на машините, посочените в чл.6, ал.2 са твърди и не 
подлежат на изменение през целия срок на действие на този Договор. 

Чл.8. Цената за обучение на инженерно-технически персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
посочена в чл.6, ал.3 е твърда и не подлежи на изменение през целия срок на действие на този 
Договор. 

ІII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.9.(1) Плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка доставка или 
услуга по този Договор може да се извърши по един или няколко от следните начини: 

1. Чрез директен банков превод след изпълнение на част или цялата доставка и/или 
услуга, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне в дирекция „Отбранителна 
аквизиция“ на следните документи: 

1.1. За доставките по чл.1, т.1 от този Договор: 
- надлежно оформена фактура (оригинал) за доставените машини, подписана от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на военното формирование - краен получател; 
- оригинал на приемо-предавателен протокол (Приложение № 3 към настоящия 

Договор), подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представители на военното формирование - краен 
получател; 

- оригинал на акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова 
разписка за приемане/предаване на материални запаси. 

1.2. За обучението по чл.1, т.2 от този Договор: 
- надлежно оформена фактура (оригинал) за извършеното обучение, подписана от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на военното формирование - краен получател; 
- удостоверение за извършена услуга (Приложение № 4 към настоящия Договор), 

подписано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представители на военното формирование – получател на 
услугата. 

2. Чрез авансово плащане в размер до 30 % от цената на доставката по съответната 
писмена заявка и/или цената на обучението по чл.1, т.2 (в зависимост от финансовите 
възможности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след представяне в 
дирекция „Отбранителна аквизиция“ на следните документи: 

- оригинал на фактура за авансово плащане; 
- оригинал на неотменима, безусловна банкова гаранция за сумата на аванса с валидност 

30 (тридесет) дни след извършване на заявената доставка и/или услуга. Текстът на банковата 
гаранция се уточнява между Страните предварително. Когато банковата гаранция за авансово 



ДОСТАВКА НА БОЙНИ БРОНИРАНИ КОЛЕСНИ МАШИНИ                                            57 

плащане се издава от банка извън територията на Република България, тази гаранция се авизира 
или потвърждава от банка на територията на Република България. 

Сумата, посочена в гаранцията ще се намалява пропорционално на стойността на 
извършените по фактура доставки и/или услуги, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
дирекция „Отбранителна аквизиция” на документите по чл.9, т.1.1 от този Договор. 

3. Чрез годишен, неотменим акредитив, открит за всяка година, за която има изпратена 
писмена заявка за доставка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и със срок на валидност – 
не по-късно от 15 декември на съответната година. Процедурата по откриването и усвояването 
на акредитива се уточнява между Страните предварително. Акредитивът се издава в 
съответствие с „Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви на МТК, 
Париж“ (последна редакция). 

(2) Всички банкови разходи, свързани с плащанията по ал.1, т.1 и/или т.2 извън 
територията на Република България са за сметка на Изпълнителя, а всички банкови разходи на 
територията на Република България са за сметка на Възложителя. Всички банкови разходи във 
връзка с откриването на акредитива в България са за сметка на Възложителя. Всички банкови 
разходи във връзка с акредитива извън територията на Република България са за сметка на 
Изпълнителя. 

(3) Плащанията по този Договор се извършват в ……. /за Изпълнител, регистриран на 
територията на Република България – лева; за Изпълнител, регистриран извън територията 
на Република България – евро/ по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ……………………………… 
IBAN: ……………………………… 
BIC:    ……………………………… 

/текстът на този член се прецизира по време на договарянето, с оглед на това дали 
участникът е българско или чуждестранно лице/ 

Чл.10. Окончателният избор на начина на плащане за всяка година от срока на действие 
на този Договор е изключително право на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се определя в зависимост от 
неговите финансови възможности и се посочва в Заявката за доставка. 

ІV. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 

Чл.11. Настоящият Договор влиза в сила след подписването му от Страните. 
Чл.12. Настоящият Договор има срок на действие 72 (седемдесет и два) месеца, считано 

от датата на влизането му в сила. 
Чл.13. Всички задължения по този Договор, приети за изпълнение преди изтичане на 

неговия срок на действие, ще бъдат изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо, че работата по 
тях може да продължи след изтичането на срока на действие на Договора. 

V. МЯСТО, УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.14. Място и условия за изпълнение: 
1. /за Изпълнител, регистриран на територията на Република България/ Мястото за 

доставка на машините по чл.1, т.1 от този Договор е района на военно формирование 34750-
Карлово при условие DDP, съгласно INCOTERMS 2010; 

/за Изпълнител, регистриран извън територията на Република България/ Мястото за 
доставка на машините по чл.1, т.1 от този Договор е района на военно формирование 34750-
Карлово при условие DAP, съгласно INCOTERMS 2010; 
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2. Мястото за изпълнение на обучението на инженерно-техническия персонал на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.1, т.2 от този Договор е ………………………… /съгласно техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/. 

Чл.15.(1) Срокове за изпълнение: 
1. Сроковете за изпълнение на доставките по Заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от 

датата на тяхното изпращане до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в зависимост от броя на доставяните 
машини, ще бъдат както следва: 

Количество на 
доставяните машини 

(броя) 

Срок на доставка 
(дни) 

1 (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
2 (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
3 (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
4 (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
5 (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
6 (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
7 (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
8 (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
9 (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
10 (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
11 (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
12 (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
13 (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 

2. Срокът за изпълнение на обучението на инженерно-техническия персонал на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да приключи преди датата на първата доставка на машини по този 
договор. 

(2) За дата на изпълнение на доставка по този договор се приема датата на подписване от 
упълномощени представители на Страните на приемо-предавателен протокол в мястото на 
доставка. 

(3) За дата на изпълнение на обучението на инженерно-техническия персонал на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се приема датата на подписване от упълномощени представители на Страните 
на удостоверение за извършена услуга. 

VІ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл.16. Собствеността и рискът на доставяните машини преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на приемо-предавателен протокол в мястото на 
доставка. 

Чл.17. Всякакви щети по машините, които са настъпили преди тяхното предоставяне от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в мястото на доставка са отговорност и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. УПЪЛНОМОЩЕНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да получава плащания по настоящия Договор в съответствие с договорените условия 

и срокове; 
2. Да поиска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез дирекция „Отбранителна аквизиция“ – 

МО с оглед точно изпълнение на задълженията си по този Договор; 
3. /за ИЗПЪЛНИТЕЛ, регистриран на територията на Република България, който е 

декларирал в заявлението си за участие в процедурата, че ще използва възможността за 
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суспендиране на митата по Регламент (ЕО) 150/2003 на Съвета на Европейския съюз/ Да 
поиска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез дирекция „Отбранителна аквизиция“ – МО за 
ползване на облекченията за суспендиране на митата по Регламент (ЕО) 150/2003 на Съвета на 
Европейския съюз. 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да извършва доставките и услугите при условията на този Договор; 
2. Да започва дейностите, свързани с доставка на машини, след получаване на Заявка от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
3. Да доставя машините и оборудването с положени маркировки и обозначения, по вид, 

количество, качество, срок, договорено място и условия, посочени в този Договор; 
4. Да извършва без допълнително заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ъпдейт (ъпгрейд или 

друг тип обновления и изменения) на софтуера към съответните изделия към машините по 
време на гаранционния период; 

5. Писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез дирекция „Отбранителна аквизиция“ не по 
малко от 10 (десет) дни предварително за очакваната дата за доставка на заявените машини и 
оборудване; 

6. (за Изпълнител, регистриран на територията на Република България) Да извърши за 
своя сметка митническото оформяне на вноса на доставяните машини на територията 
Република България. 

(за Изпълнител, регистриран на територията на държава, която е член на 
Европейския съюз) При необходимост от внос от трети страни на цели изделия или компоненти 
за тях по предмета на Договора, да приключи за своя сметка митническия режим „Внос“ на 
територията на своята държава; 

7. При транспортиране на машините от входящия граничен пункт в Република България 
до мястото на доставка – военно формирование 34750-Карлово да спазва изискванията на 
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия; 

8. При доставяне на машините в мястото на доставка 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); 

9. При доставяне на машините в мястото на доставка да предостави: 
- документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя на съответното 

изделие; 
- документ, удостоверяващ произхода на съответното изделие, издаден от производителя 

за страни членки на ЕС или за страна, с която Република България има двустранно 
споразумение. За останалите случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави документ, 
удостоверяващ произхода на изделието от оторизиран държавен орган на съответната страна; 

- декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010; 
- гаранционна карта (където е приложимо). 
10. Да предостави на Органа по кодификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - дирекция 

„Отбранителна аквизиция”, не по-късно от 10 (десет) дни преди изтичане на крайния срок за 
доставка, Стоковите номера по НАТО (NSN) за материалните средства, предмет на доставка по 
този Договор; 

11. В случаите, когато материалните средства не притежават присвоен NSN или той му е 
неизвестен, 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 
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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); 

12. 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, да осигури същата на Органа по кодификация; 

13. Да осигури превод на български език на документите, които са на чужд език и които 
е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този Договор. 

14. Да не използва информация, станала му известна при или по повод изпълнение на 
задълженията му по този Договор, с цел да облагодетелства себе си или трети лица; 

15. При промяна на обстоятелства, които са от значение за изпълнение на неговите 
задължения, да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) календарни дни след 
настъпването на тези обстоятелства. 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да заявява за доставка машини, чрез изпращане на писмени заявки за доставка до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изтичане на срока на действие на този Договор; 
2. Да изисква изпълнението на доставките и услугите по този Договор в срока, по реда и 

при условията, договорени между Страните; 
3. Да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, свързана с изпълнение на 

този Договор; 
4. Да предявява рекламации към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените доставки и/или услуги 

в рамките на договорения гаранционен срок, в съответствие с раздел ІX от този Договор; 
5. По своя преценка да определя момента на изпращане до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Заявка за 

доставка на машини, тяхното количество и начина на тяхното заплащане; 
6. Да не изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Заявка за доставка на машини с оглед наличните 

финансови средства или поради други съображения. 
Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да осигури при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, която му е необходима 

за качественото извършване на доставките и услугите по чл.1 от този Договор; 
2. След писмено известие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури свои представители за 

приемане на доставките и/или услугите; 
3. Да приеме доставките и/или услугите при условията посочени в този Договор; 
4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставените машини и извършените услуги 

съгласно условията и сроковете, посочени в този Договор; 
5. В срок до 30 (тридесет) работни дни след писмено поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

му предаде оригинален сертификат за краен потребител за изделията по предмета на този 
Договор. 

6. /за Изпълнител, регистриран на територията на Република България, който е 
декларирал в заявлението си за участие в процедурата, че ще използва възможността за 
суспендиране на митата по Регламент (ЕО) 150/2003 на Съвета на Европейския съюз/ При 
поискване от Изпълнителя да оказва съдействие чрез дирекция „Отбранителна аквизиция“ – 
МО за ползване на облекченията за суспендиране на митата по Регламент (ЕО) 150/2003 на 
Съвета на Европейския съюз; 

7. /за Изпълнител, регистриран на територията на държава, която не е член на 
Европейския съюз/ Да извърши за своя сметка митническото оформяне на вноса на доставяните 
машини в уговорен митнически пункт на Република България. 
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Чл.22.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата информация 
относно своите представители, които са упълномощени да извършват дейности, свързани с 
изпълнението на този Договор; 

(2) Упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при поискване са длъжни да 
представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своите надлежни пълномощни; 

(3) /за ИЗПЪЛНИТЕЛ, регистриран извън територията на Република България/ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за наличие на български 
представител, упълномощен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява от негово име дейности по този 
Договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно ще информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна 
на упълномощения представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е съгласен ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има 
български представител по този Договор; 

VІІІ. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД 

Чл.23.(1) Качеството на доставените изделия трябва да съответства на изискванията 
посочени в Приложение № 1 към този Договор /техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/. 

(2) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпросите на качеството е Институт по отбрана 
„Проф. Цветан Лазаров”. Дейностите за оценка на съответствието на доставените изделия с 
изискванията към тях се определят от Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”. Оценката 
се извършва в съответствие с „Правилник за устройството и дейността на Института по отбрана 
(обн. ДВ, бр.44 от 10.06.2011г., изм. ДВ, бр.35 от 12.04.2013г., изм. и доп. ДВ, бр.82 от 
03.10.2014г.) 

(3) За удостоверяване на качеството на доставяните изделия по този Договор, при 
извършване на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (представителя 
по качеството - Институтът по отбрана и крайния получател) следните документи: 

- документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя на съответното 
изделие; 

- документ, удостоверяващ произхода на съответното изделие, издаден от производителя 
за страни членки на ЕС или за страна, с която Република България има двустранно 
споразумение. За останалите случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави Документ, 
удостоверяващ произхода на изделието от оторизиран държавен орган на съответната страна; 

- декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010; 
- гаранционна карта на изделието (където е приложимо) с упоменати номера, 

идентифициращи доставеното изделие; 
(4) Доставките на материалните средства ще се извършват в стандартни заводски 

опаковки; 
(5) Доставените резервни части и консумативи ще бъдат придружени от документи, 

указващи сроковете, условията и правилата на съхранение; 
(6) Всички документи на чужд език трябва да бъдат придружавани с превод на български 

език; 
(7) При установяване на съответствие на доставените изделия с изискванията на 

договора, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” изготвя Протокол за оценка на 
съответствието; 

(8) Издаването на протокол за оценка на съответствието е основание за подписване на 
приемо-предавателен протокол; 

(9) Обучението на инженерно-техническия персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се извърши 
от обучаваща организация, одобрена от производителя на машините. 
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Чл.24. (1) Гаранционният срок на доставяните машини е ……………. km или ………….. 
месеца (което настъпи първо), считано от датата на подписване на приемо-предавателния 
протокол, при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация. 

(2) Осигуряването с резервни части и сервизното обслужване на машините в рамките на 
гаранционния срок, както на територията на Република България, така и извън нея в райони за 
бойно ползване, като елемент от контингента на Българските въоръжени сили се извършва от и 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ІX. УРЕЖДАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.25. Управлението на рекламациите е в рамките на гаранционния срок. 
Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за настъпили дефекти само в случай, че 

дефектът не се дължи на неправилна експлоатация или на неспазване инструкциите за 
експлоатация. 

Чл.27. Не подлежат на рекламация изделия, показали дефекти в резултат от неспазване 
на изискванията за експлоатация и/или съхранение, указани в документацията за нейното 
използване. 

Чл.28.(1) В случай на рекламация, потребителят, експлоатиращ изделието, изготвя и 
изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Телеграма-известие за несъответствие (Приложение № 5 към 
настоящия Договор) 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 (Приложение № 6 към настоящия Договор); 

(2) 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; 

(3) Резултатите от анализа се отразяват в Акт за рекламация. Актът се подписва от 
представители на потребителя, експлоатиращ изделието и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
този Договор; 

(4) Срокът за закриване на рекламацията се уточнява в Акта за рекламация. 
(5) Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители на потребителя, 

експлоатиращ изделието и представител на изпълнителя на Акт за възстановяване 
(Приложение № 7 към настоящия Договор). 

Чл.29. Разходите, свързани с възстановяването на рекламираните изделия са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.30. Задължението за своевременното организиране на дейностите по решаване на 
рекламациите e на потребителя, експлоатиращ изделието. 

Х. НЕУСТОЙКИ 

Чл.31.(1) В случай на неизпълнение на задължението да достави изделията в срока за 
изпълнение съгласно този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на 0,2 % 
(нула цяло и два процента) от стойността на забавената част за всеки просрочен ден, но не повече от 5 
% (пет процента) от общата стойност на договора без ДДС. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два 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 5 % (пет процента) от договорната стойност на 
рекламираните изделия без ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на договорната 
стойност на рекламираните изделия, ако не изпълни предвиденото в Акта за рекламация заедно с 
обезщетение за претърпените вреди над размера на неустойката. 
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка при забава на плащането на договорената цена на 
извършена доставка или услуга при условията на този Договор в размер на законната лихва, след 
изтичане на срока за плащане. 

Чл.32. Плащането на неустойки не освобождава Страните от реално изпълнение на 
задълженията им по този Договор, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че няма интерес от 
изпълнението на доставките и/или услугите след изтичането на срока за тяхното изпълнение. 

ХІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.33.(1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по този Договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил към момента на неговото подписване банкова/парична 
гаранция в размер на 5 % (пет процента) от неговата обща стойност без ДДС; 

(2) Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи дължимата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка от 
гаранцията за изпълнение в случай на забавено, частично, пълно неизпълнение или 
некачествено изпълнение на задължения по този Договор; 

(4) Върху гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него; 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 90% от гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след доставката на последната машина по този Договор, а останалите 10% от 
гаранцията освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок на 
последната машина доставена по този Договор. 

(6) /Само за  гаранция под формата на банкова гаранция/ При забава в изпълнението на 
Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да удължава срока на валидност на банковата гаранция 
със срока на забавата, но не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за 
изпълнение на задълженията по Договора. 

/Забележка: При гаранция под формата на парична сума, същата се внася по сметка на 
дирекция „Финанси“-МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01. 
При гаранция под формата на банкова гаранция, същата е със срок на валидност не по-малък 
от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по 
Договора. В случай, че гаранцията е издадена от банка извън Република България, същата 
трябва да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на територията на 
Република България./ 

XІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл.34.(1) По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на 
непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл.306 от Търговския закон и чл.43, 
ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки; 

(2) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите 
задължения по този Договор, ако неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима 
сила. 

(3) За непреодолима сила се приема всяко обстоятелство, възникнало след сключването 
на този Договор, което е извън разумния контрол на Страните и не е могло да се предвиди и 
предотврати, или ако е било предвидимо, не било предотвратено; 

(4) Не е на лице непреодолима сила, ако събитието е в следствие на не положена грижа 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено; 
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(5) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила Страната, която се 
позовава на нея е длъжна писмено да уведоми насрещната Страна в срок от 10 (десет) работни 
дни от възникването или преустановяването й; 

(6) Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от 
компетентен държавен или общински орган; 

(7) Ако насрещната Страна не бъде уведомена в посочения срок за възникването на 
непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена по предвидения начин, Страната не може да се 
позовава на непреодолима сила; 

(8) При настъпване на непреодолима сила, неизправната Страна, която е била в забава, 
не може да се позовава на форс-мажорните обстоятелства. 

XІІІ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.35.(1) Този Договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на Страните, 
изразено в писмен вид и подписано от тях; 

(2) Всяка от Страните може едностранно, с 30-дневно обосновано писмено предизвестие 
до другата страна да прекрати този Договор, ако другата Страна не изпълнява задълженията си. 
Прекратяването на Договора в този случай е възможно, ако в 30-дневния срок на 
предизвестието, неизправната страна не започнала изпълнение на задълженията си; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали този Договор, изцяло или частично и да 
откаже да заплати цената на доставката и/или услугата в момента на нейното приемане, ако са 
налице съществени отклонения или недостатъци, които правят изделието негодно за ползване 
или ако услугата не е извършена с необходимото качество. 

Чл.36.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати този Договор без предизвестие в случай, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността 
си, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

(2) Този Договор ще бъде прекратено 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 свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим. В този случай не се дължи връщане на гаранцията за изпълнение, нито 
заплащане на извършените доставки и/или услуги, а получените плащания подлежат на 
незабавно възстановяване ведно със законната лихва. 

XIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл.37. Всяко изменение по този Договор се смята за действително, ако е изготвено в 
писмена форма, подписано е от Страните и е допустимо съгласно чл.43, ал.2 от Закона за 
обществените поръчки. 

Чл.38. Всички правоотношения между Страните, произтичащи от този Договор и 
неуредени от него, се уреждат по Закона за задълженията и договорите и другите действащи 
съгласно българското законодателство нормативни актове. 

Чл.39. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на 
този Договор чрез преговори, а при непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване 
пред компетентния български съд. 

Чл.40. Никоя от Страните по този Договор няма право да прехвърля изпълнението на 
своите договорни задължения на трети лица, които не са страна по него. 

Чл.41. Всяка от Страните се задължава при промяна на адреса си да уведоми незабавно 
другата Страна. 



ДОСТАВКА НА БОЙНИ БРОНИРАНИ КОЛЕСНИ МАШИНИ                                            65 

Чл.42.(1) Цялата кореспонденция между страните по този Договор, следва да бъде на 
български език, в писмена форма чрез писмо, факс или чрез комбинация от писмо и факс. 

(2) Във всяка кореспонденция между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отнасяща се 
до този Договор, трябва да бъдат посочвани заглавието и идентификационния номер на 
настоящия Договор, както и да бъде изпращана на адресите, посочени по - долу. 

Чл.43. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни и с еднаква 
юридическа сила екземпляра – по един за всяка от Страните. /в случай на необходимост от 
съставяне и подписване на екземпляри на български и чужд език, при несъответствие между 
двата текста, приоритет ще има българския текст/ 

Чл.44. Неразделна част от този Договор са следните приложения: 
1. Приложение № 1 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. Приложение № 2 - Заявка за доставка; 
2. Приложение № 3 - Образец на Приемо-предавателен протокол; 
3. Приложение № 4 - Образец на Удостоверение за извършена услуга; 
4. Приложение № 5 - Образец на Телеграма-известие за несъответствие; 
5. Приложение № 6 - Образец на Акт за рекламация; 
6. Приложение № 7 - Образец на Акт за възстановяване. 

АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
Дирекция „Отбранителна аквизиция” 
гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 
тел.: +359 2 9220642; факс: +359 2 9879693 

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

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА: 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
„ОТБРАНИТЕЛНА АКВИЗИЦИЯ” 
 
….…….……….…….. /ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ/ 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
………………........... /…………………/ 

 
  

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ” 
 

…….………………… /ТОДОР ГЕЛЕВ/ 
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Приложение № 2 към проекта на Договор № .................. 
(ОБРАЗЕЦ) 

 
ДО: ………………………………. 

………………………………. 
………………………………. 
/изпълнителя по Договора/ 

 
 

ЗАЯВКА ЗА ДОСТАВКА 

№ ……………/…………20….г. 

по Договор № …………………… 

 

 
С настоящото заявяваме нашето желание, при условията на Договор № ……………… да 

бъде извършена доставка на: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

/описва се вида и количеството на заявените за доставка материални средства/ 
 

Начинът на плащане на материалните средства по тази заявка ще бъде, както следва: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
/ако е необходимо се правят и други уточнения, свързани с конкретната заявка за доставка/ 

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

 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
………………………………    Директор на дирекция „Финанси“  

/длъжност/ 
………………………………    ………………………………… 

/име, фамилия/       /име, фамилия/ 
 
 
……………………………….    ………………………………. 

/подпис и печат/          /подпис/ 
 
/Забележка: Заявката за доставка се съгласува от ръководителите на следните структури 
от МО и БА: командир на Сухопътните войски и директор на дирекция „Планиране, 
програмиране и бюджет“./ 
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Приложение № 3 към проекта на Договор № .................. 

(ОБРАЗЕЦ) 
УТВЪРЖДАВАМ: 
Командир на военно формирование ..................   По Договор №................../.............. 
.............................................................................. 
/печат, военно звание,, подпис, фамилно име/ 

 
 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
 

 
Днес, .......................20___г., комисия в състав: 

Председател ............................................................................................     ЕГН ............................ 
/лично име, бащино име, фамилия/ 

Членове: 1.........................................................................................     ЕГН............................. 
2..........................................................................................    ЕГН............................. 
3..........................................................................................    ЕГН............................. 
4..........................................................................................    ЕГН............................. 

назначена със заповед №............/..................20___г. издадена от Командира на военно 
формирование ....................... град ................................получи от фирма ……………………….., 
представяна от  ..............................................., притежаващ паспорт № …………….., издаден 

           /име, презиме, фамилия/ 
на .................. от ………………, в качеството му на притежател на всички права, претенции и 
ползи по отношение на следните ИЗДЕЛИЯ, извърши дейностите по приемане-предаване, 
удостоверени посредством настоящия Протокол в съответствие с Член №…. на Договор № 
…….....…… като продава, отстъпва, прехвърля и предава в ___________, всички права, 
претенции и ползи по и произтичащи от съответните ИЗДЕЛИЯ по договора на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който ще ги притежава и използва от този ден за неограничен период в 
бъдеще. 
1. Изделие (резервни части и т.н.)...................................................................................................... 
2. …………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................................. 
Неразделна част от настоящия Протокол е копие от Протокола за оценка на качеството. 
 
Настоящият протокол е изготвен  в 4 (четири) идентични екземпляра – един за военно 
формирование ..........................., един за .............................................. и две за дирекция 
„Отбранителна аквизиция” на Министерството на Отбраната. 
 
Предал:......................................   Приел чрез комисия в състав: 

/име на фирмата/ 
....................................................   Председател:.........................../.........................../ 
/звание, подпис, фамилия/      /печат, звание, подпис, фамилия/ 
 
       и членове : 1............................/........................../ 

/звание, подпис, фамилия/ 
 

2.........................../.........................../ 
/звание, подпис, фамилия/ 

 
Изготвя се от приемащото военно формирование в мястото на доставка! 
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Приложение № 4 към проекта на Договор № .................. 
(ОБРАЗЕЦ) 

УТВЪРЖДАВАМ: 
Командир на военно формирование ..................   По Договор №................../.............. 
.............................................................................. 
/печат, военно звание,, подпис, фамилно име/ 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА УСЛУГА 
 

 
С настоящото удостоверяваме, че следната услуга е изпълнена изцяло, в съответствие с 
условията на договор № ………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

/описва се изпълнената услуга/ 
 
 
Дата на издаване: …………………………………….. 
 
Упълномощен представител на:   Комисия, назначена със заповед № ……………. 
……………………………………..   на командира на в.ф. ……………………….. 

/име на фирмата/ 
....................................................   Председател:.........................../............................../ 

/печат, подпис, фамилия/     /печат, звание, подпис, фамилия/ 
 
       и членове : 1............................/........................../ 

/звание, подпис, фамилия/ 
 

2.........................../.........................../ 
/звание, подпис, фамилия/ 

 
Изготвя се от приемащото услугата военно формирование! 
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Приложение № 5 към проекта на Договор № .................. 
(ОБРАЗЕЦ) 

 
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! 
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Приложение № 6 към проекта на Договор № .................. 
(ОБРАЗЕЦ) 

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 договор № _____ / __.__.____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: 

…………………………………………………………………………………….…… 
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(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 _____________________; 
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Приложение № 7 към проекта на Договор № .................. 
(ОБРАЗЕЦ) 

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 _____________________; 
 


