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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Наименованието на обществената поръчка е: „Проектиране и изграждане на 

мобилни модули от състава на мобилната част на системата Автоматизирана 

мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА“. 

2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Предметът на обществената поръчка е : Извършване на  проектиране на 

мобилни модули от състава на мобилната част на системата Автоматизирана 

мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА, което 

включва комплексно изпълнение на услуги съгласно ВС 2.03:2014 и ТТЗ С 

92.0101.18:  -  (Приложение № 15 към документацията); 

2.1. Разработване на идеен проект съгласно Раздел  6 от ВС 2.03:2014 

2.2. Разработване на работен проект съгласно Раздел 7 от ВС 2.03:2014 

2.3. Изработване на опитен образец съгласно Раздел 8. от ВС 2.03:2014 

3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ и ТТЗ 

Техническите изисквания към услугите предмет на обществената поръчка 

са описани подробно в раздел II от настоящата документация и ТТЗ С 92.0101.18  

-  (Приложение № 15 към документацията). 

4. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Предметът на обществената поръчка не се разделя на  обособени позиции. 

5. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Възложителят прилага процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка на основание: чл.160 от ЗОП и чл.162, ал.1 от ЗОП.  

6. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 

Видът на процедурата е: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 

7. МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

7.|1. Място на изпълнение -  в.ф. 26340 – София 

7.2. Срок за изпълнение на договора. 

7.2.1.Срокът за изпълнение на поръчката e 3 години и започва да тече от 

датата на сключване на договора. 

7.2.2. Сроковете за изпълнение ще бъдат в съответствие с разпределението 

на финансовите средства за плащане по години в съответствие с възможностите 

на Възложителя. 

7.2.3. Прогнозната стойност на поръчката е 703560.70 без ДДС. 

 

7.3. Последователността за изпълнение на услугите са съгласно ВС 

2.03:2014 и ТТЗ С 92.0101.18 и ще бъдат конкретизирани при договарянето, 
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поради което сроковете за изпълнение на услугите са обвързани с тези 

стандарти. 

 

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

Техническите изисквания към услугите предмет на обществената поръчка 

следва да отговарят на изискванията, указани в ТТЗ С 92.0101.18 и ВС 2.03:2014. 

(Приложение № 15), указанията от настоящата документация и постигнатите 

договорености. 

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

КОДИФИКАЦИЯ. 

(1.) Възложителят взема участие във всички етапи от разработването и 

внедряването на отбранителните продукти чрез назначени от него представители 

на възложителя (ПВ), които оказват съдействие на изпълнителя и производителя 

съобразно задълженията и отговорностите, определени в нормативната уредба на 

МО. 

(2.) Етапите и основните дейности по разработването и внедряването на 

отбранителния продукт, както и разработването, съгласуването и утвърждаването 

на документацията за него, са посочени подробно в Раздел 4, 6, 7 и 8 от ВС 

2.03:2014 

(3) Приемане на опитния образец. Приемните изпитвания и приемането се 

извършват от приемна комисия, назначена от възложителя. За неин председател 

се назначава представител на МО. В състава на комисията се включват ПВ, 

изпълнителя и производителя. Организирането и провеждането на изпитванията 

се извършва в съответствие с нормативните документи на възложителя.  

До приемни изпитвания се допуска опитен образец, който е напълно 

завършен, отговаря на изискванията на работната конструкторска документация и 

е комплектуван с експлоатационната документация, резервните части, 

инструментите, приспособленията и средствата за измерване, предвидени в 

комплекта на изделието. Становището на ПВ за коригираната по резултатите от 

проверката на готовността на опитния образец за приемни изпитвания и за 

комплектността на изделието се изпраща на възложителя, изпълнителя и 

производителя. То се предоставя и на председателя на приемната комисия. 

(4) Приемната комисия проверява съответствието на опитния образец с 

изискванията на коригираната конструкторска документация. Тя може да 

извършва контролна проверка (измервания) на сглобени единици и детайли, на 

характеристики и работни режими на съставни части на изделието. Включените в 

програмата и методиката мероприятия и методи за изпитване трябва да 

осигуряват пълна проверка на тактико-техническите характеристики на опитния 

образец на изделието и на опитните образци на учебно-техническите средства. 

Проверява се също работната конструкторска, технологична и експлоатационна 

документация, учебните помагала, работната документация на учебно-

техническите средства, списъка и проспектите на ремонтните документи. 
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(5) Резултатите от приемните изпитвания и от приемането на опитния 

образец на изделието и на опитните образци на учебно-техническите средства се 

оформят в протокол съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ В от ВС 2.03:2014 . 

Въз основа на резултатите от приемните изпитвания, приемната комисия 

оценява съответствието на опитния образец с ТТЗ и дава заключение относно 

възможността да бъде приет на въоръжение.  

По време на приемните изпитвания, за да се уточнят някои характеристики 

на изделието, по решение на председателя на комисията се допуска да се проведат 

допълнителни изпитвания.  

(6.) За кодифицирането на доставяните изделия, предмет на настоящия 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 10 (десет) дни преди изтичане на крайния 

срок за доставка, да предостави на Органа по кодификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 

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

материалните средства, предмет на доставка по договора. 

(7.) В случаите, когато материалните средства не притежават присвоени 

НСН или НСН са неизвестни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да 

предостави пълен обем техническа информация, необходима за тяхната 

идентификация и кодификация съгласно принципите на Кодификационната 

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

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

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

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

(8.) В случай, че кодифицирането на материалните средства изисква 

предоставяне на техническа информация и от поддоставчици по договора, 

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

се задължава да осигури същата на Органа по кодификация. 

(9.) Оценяването на съответствието на извършените услуги с изискванията 

на договора ще се извършва от комисия, от представители на Заявителя на 

услугата от  МО. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК. 

 

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи гаранционна отговорност по отношение на 

извършените дейности по предмета на поръчката. 

3.2. Гаранционният срок на изработвания образец да бъде не по-малък от 

този на производителите на вгражданите в модулите отделни изделия и 

договореното при преговорите, но не по малък от 12 (дванадесет) месеца, считано 

от датата на подписване на „Приемо-предавателен протокол“ за предаване на 

образеца от Изпълнителя на Възложителя. 
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4. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 

1.  Ще бъдат проведени преговори по отношение на: 

- единични цени на доставките и за изпълнението на услугите; 

- срокове за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката, съответно 

за разработване на идеен проект, на работен проект, на опитен образец; 

- гаранционни срокове на изпълняваните услуги и на доставените стоки – в 

случай, че са по-добри ( по-дълги) от изискуемите от Възложителя. 

2. Няма да бъдат обект на договаряне: 

 -  Предмета или обема на обществената поръчка, включително и изискванията 

на ТТЗ С 92.0101.18 и ВС 2.03:2014 (р.6, 7 и 8). 

 - Схемата на класификация на етапите по изпълнение на обществената 

поръчка – приложение към проекта на договор; 

3.  Всички доставки и услуги по предмета на договора се изпълняват само 

след заявка от представител на Възложителя. 

4.  Възложителят може да не достига максималната стойност на договора при 

липса на финансови средства. 

5. Участниците следва да притежават валидно удостоверение за сигурност 

(УС) до ниво „Поверително”, сертифицирана регистратура за 

класифицирана информация (РКИ), а лицата, които ще бъдат ангажирани с 

изпълнението на поръчката да притежават валидни разрешения за достъп до 

класифицирана информация (РДКИ) с ниво не по-ниско от „Поверително“. 
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III. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ИЗГОТВЯНЕ И 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТА 

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ  

1.1. Възлагането на настоящата обществената поръчка ще се извърши, 

чрез процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка в 

съответствие с Част четвърта „Специални правила при възлагане на обществени 

поръчки в областите отбрана и сигурност“ от ЗОП. 

1.2. Възложителят провежда предварителен подбор с цел определяне на 

кандидатите, които отговарят на критериите за подбор и за които не са на лице 

основанията за отстраняване. За тази цел всички желаещи да участват в 

процедурата могат да се запознаят с Решението за откриване, Обявлението и 

настоящата документация, които са достъпни на интернет страницата на 

Министерство на отбраната- профил на купувача (http://pp.mod.bg/). 

1.3. За участие в процедурата Кандидатите следва да представят 

заявление за участие в предварителния подбор изготвено при условията и 

изискванията на настоящите указания.  

Забележка:  

При предварителния подбор кандидатите нямат право да представят  

оферта. Офертите ще се изискат от Възложителя, при изпращане на 

поканата за участие до одобрените за участие кандидати след приключване 

на предварителния подбор. 

2. ИЗИСКВАНИЯ  

2.1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

Срокът на валидност на офертата трябва да бъде не по-кратък от 90 

(деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на оферта, посочен в 

поканата на Възложителя. При необходимост от удължаване на този срок, 

участникът удължава същия със срока поискан от Възложителя.  

2.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ 

2.2.1. Начинът на плащане по договора за изпълнение на обществената 

поръчка може да бъде: 

2.2.1.1. Авансово плащане по банков път – процент – до 100 % от 

стойността на договора, в срок до 60 (шестдесет) дни след предоставяне на 

оригинална фактура и гаранция за 100% от  стойността на аванса. 

Като редукцията на банковата гаранция се извършва след изпълнението 

на услугите / доставките и представянето на документите посочени в 

следващата т.2.2.1.2. 

2.2.1.2. Плащане след изпълнение – по банков път, в срок до 60 

(шестдесет) календарни дни след изпълнение на доставките и дейностите 

съгласно предмета на поръчката и представяне в Дирекция „Отбранителна 

аквизиция“-МО на следните документи: 

http://pp.mod.bg/
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 - За извършени услуги: 

а.) оформена фактура, подписана от изпълнителя и представител на 

Възложителя – директор/представител на Дирекция „КИС“; 

б.) приемо-предавателен протокол за приемане на извършени услуги, 

/Приложениe № 4  към проекта на договор / подписан от изпълнителя и 

представител на Възложителя от Дирекция „КИС“ и утвърден от директора на 

Дирекция „КИС“; 

- За доставка на комплектуващи изделия, аксесоари и консумативи: 

а.) оформена фактура, подписана от изпълнителя и представител на 

Възложителя от военното формирование краен получател, посочено в договора; 

б.) акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова 

разписка за приемане-предаване на материални запаси; 

в.) приемо-предавателен протокол за приемане на доставените стоки, 

/Приложение № 4 към проекта на договор/ подписан от изпълнителя и 

представител на Възложителя от военното формирование краен получател, 

посочено в договора; 

2.2.2. Конкретният начин на плащане е изключително право на 

Възложителя и ще бъде един от посочените в договора, като ще се посочва във 

всяка заявка на възложителя. 

2.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА И РАЗМЕРА НА 

ГАРАНЦИИТЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА  

2.3.1. Изисквания към гаранциите за авансово плащане:  

2.3.1.1. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на 

гаранцията за авансово плащане. 

2.3.1.2. Гаранцията за авансово плащане се предоставя в една от следните 

форми:   

2.3.1.2.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово 

плащане:  

1. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна банкова гаранция 

за стойността на аванса, която трябва да е с валидност най-малко 30 календарни 

дни след последната изпълнена доставка/услуга. Текстът и условията на 

банковата гаранция се съгласуват предварително с Възложителя. 

2. Сумата по банковата гаранция може да се редуцира със стойността на 

изпълнените от Изпълнителя доставки/услуги и след представяне на 

документите посочени в  т.2.2.1.2. 

 

2.3.1.2.2. Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка: 

1. Застрахователна полица по застраховката, която обезпечава авансовото 

плащане чрез покритие на отговорността на изпълнителя, да бъде с валидност 

30 дни след последната изпълнена услуга. 
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2. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея 

добавък/анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани 

данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй 

като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде 

издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на 

оригинали. Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната 

полица. 

3. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла 

на чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

4. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката 

и заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования 

(изпълнител по Рамковото споразумение).  

5. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в 

пълен размер, като копие на платежния документ бъде представен на 

бенефициента.  

6. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на 

Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен 

да изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане 

(подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната 

сума в застрахователната полица.  

7. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо 

надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, 

удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не 

е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора, независимо от 

евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента 

е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща 

обезщетението.  

8. Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията 

от страна на Изпълнителя по договора (застрахован по застрахователната 

полица, за което Бенефициент по застрахователната полица е платил авансово 

финансови средства. Изключени от покритие са сумите, които представляват 

искания на Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и други 

вреди, които не са упоменати в полицата и не представляват по същество 

обезпечаване на авансово платените финансови средства. 

9. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на 

договора , може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в 

застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в 

застрахователната полица само след писмено подписано и подпечатано 

уведомление от Бенефициент по застрахователната полица към Застрахователя 

за изпълнение на съответна част от договора и възможност за редуциране на 

застрахователната сума.  

10. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора е 

длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е 

точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено 
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срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по 

застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова 

застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ 

изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали 

изисквания към нейното съдържание се запазват.  

11. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се 

допуска. 

12. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и 

Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на 

такива в други документи. 

13. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на 

покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на 

най-ранното от следните обстоятелства: 

13.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на 

издадените към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

13.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от 

Бенефициента на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до 

Застрахователя. 

14. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 

сключения с Министерство на отбраната договора и всички други необходими 

документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат 

класифицирана информация или друга информация, която е защитена със 

закон. 

15. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента 

преди приемане на застрахователната полица като гаранция за авансово 

плащане. 

2.3.1.2.3. Паричен превод - по сметка на дирекция „Финанси“– МО в 

Българска Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG 

BGSD. 

2.3.2. Изисквания към гаранцията за изпълнение. 

Гаранции за изпълнение на договора: 

1. При подписване на  договора за изпълнение на предмета на настоящата 

поръчка, участникът избран за Изпълнител представя гаранция за изпълнение 

на договора в размер на 3 % от стойността на договора  без ДДС. 

2. Гаранцията за изпълнение по договора да бъде със срок на валидност 

не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение 

на договора (само за гаранция под формата на банкова 

гаранция/застрахователна полица). 

2.3.3. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на 

гаранцията за изпълнение. 

2.3.4. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните 

форми:  

2.3.4.1. Паричен превод 
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По сметка на дирекция “Финанси”-МО в Българска Народна Банка, гр. 

София, пл. ”Александър І”, № 1  IBAN – ВG 96 ВNВG 9661 3300 1522 01. 

2.3.4.2. Банкова гаранция за изпълнение  

Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение. Текстът на 

банковата гаранция се съгласува с Възложителя.  

 

2.3.4.3. 3астраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя 

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея 

добавък/анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани 

данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй 

като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде 

издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на 

оригинали. Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната 

полица. 

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла 

на чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката 

и заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования 

(изпълнител по договора).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в 

пълен размер, като копие на платежния документ бъде представен на 

бенефициента.  

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на 

Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен 

да изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане 

(подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната 

сума в застрахователната полица.  

6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо 

надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, 

удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не 

е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора, независимо от 

евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента 

е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща 

обезщетението.  

7. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими 

неустойки и лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с 

претенции на Бенефициента към Изпълнителя.  

8. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на 

договора, може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в 

застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в 

застрахователната полица само след писмено подписано и подпечатано 

уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.  
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9. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора е 

длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е 

точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено 

срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по 

застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова 

застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ 

изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали 

изисквания към нейното съдържание се запазват.  

10. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се 

допуска. 

11. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и 

Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на 

такива в други документи. 

12. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на 

покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на 

най-ранното от следните обстоятелства: 

12.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на 

издадените към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

12.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от 

Бенефициента на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до 

Застрахователя. 

13. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 

сключения с Министерство на отбраната договор и всички други необходими 

документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат 

класифицирана информация или друга информация, която е защитена със 

закон. 

14. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента 

преди приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 

 

3. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

От участие в настоящата процедура се отстраняват кандидати/участници: 

3.1. При наличие на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал. 2, т. 1-5 от ЗОП; 

3.2. При наличие на обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и ал.2 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и липса на 

декларация по чл. 327, ал.1 от ЗОВСРБ. 

3.3. При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1, 

т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), а 

ако процедурата е приключила и е сключен договорът, то последиците за 

Изпълнителя по договора са съгл. чл.5, ал.1, т.3 и ал.2 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 
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3.4. При установяване на несъответствие с изискванията и условията, 

посочени от Възложителя така, както са формулирани в обявлението за 

обществената поръчка и документацията за участие. 

3.5.   При наличие на основание по чл.107 от ЗОП и чл. 101, ал.11 от ЗОП. 

3.6. При неспазване на изискванията, посочени в забележките към 

ценовото предложение - Приложение 13 към документацията, участникът ще се 

отстранява от участие в процедурата. 

3.7.  Участникът се отстранява ако не притежава разрешение за достъп до 

класифицирана информация.  

Участникът следва да притежава валидно удостоверение по 

Индустриална сигурност (УС) до ниво „Секретно”, а лицата, които ще бъдат 

ангажирани с изпълнението на поръчката да притежават валидни разрешения за 

достъп до класифицирана информация (РДКИ) с ниво не по-ниско от 

„Секретно“.  

Копия на тези документи да бъдат представени в заявлението за участие. 

3.8. Участникът се отстранява при не представяне на декларация  за липса 

на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. 

 

4. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

4.1. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ  

4.1.1. Всеки Кандидат може да представи само едно заявление за участие 

в процедурата. 

4.1.2. Документите за участие в предварителен подбор се представя от 

кандидата, или от упълномощен от него представител – лично или чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчителна пратка с обратна 

разписка, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа на адрес гр. София, ул. 

„Иван Вазов” № 12, ет. 5, Дирекция „Отбранителна аквизиция”. 

4.1.3. Документите за участие в предварителен подбор се представят на 

хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка (плик), върху която 

кандидатът изписва: 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

Дирекция „Отбранителна аквизиция” 

гр. София, 1080, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5 

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в процедурата на договаряне с публикуване на 

обявлението с предмет: „Проектиране и изграждане на мобилни модули от 

състава на мобилната част на системата Автоматизирана мрежа за свръзка с 

подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА“. 

Наименование на кандидата (включително участниците в обединението, 

когато е 
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приложимо):……………………………………………………………………………………

…..  

Адрес за кореспонденция:……………………………………………………………  

Телефон и факс и електронен адрес:……………………………………………… 

 

4.1.4. Заявлението се подава на български език. Документите, които са на 

чужд език се представят в превод на български език. Кандидатът носи риска и 

отговорността за точността на превода и Възложителят няма задължението да 

съблюдава за несъответствия в превода. 
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4.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ 

Заявлението трябва задължително да съдържа: 

4.2.1. Списък на представените документи, съдържащи се в 

заявлението за участие –  (Приложение № 7); 

4.2.2. Данни за кандидата – ЕИК по чл.23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие 

със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата - (Приложение № 1).  

4.2.3. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по 

чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП – (Приложение № 2);  

4.2.4. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по 

чл.157, ал.2, т.1 – 4 и т.6 от ЗОП – (Приложение № 3);  

4.2.5. Доказателства по чл.158 ал.7 от ЗОП 

4.2.5.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка (Приложение № 10), с посочване на 

стойностите датите и получателите, заедно с  документи които доказват  

извършените доставки. 

4.2.5.2.  Участникът следва да представи валидно удостоверение по 

Индустриална сигурност (УС) до ниво „Секретно”, а лицата, които ще бъдат 

ангажирани с изпълнението на поръчката да представят валидни разрешения за 

достъп до класифицирана информация (РДКИ) с ниво не по-ниско от 

„Секретно“.  

4.2.6. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата 

– (Приложение №5); 

4.2.7. При кандидати обединения – Копие на документите по чл.37 ал.4 

от ППЗОП за създаване на обединението, както и документ от който е видно 

лицето което представлява участниците в обединението;  

4.2.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327 б, ал. 1 и 2 

от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)– 

(Приложение № 6). Декларацията се подписва от лицето/та по чл.40 от ППЗОП; 

4.2.9. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ – (Приложение № 6.1). 

Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и 

представлява/т кандидата; 

4.2.10. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.3, т.8 или 

наличие на изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) – (Приложение № 4). 

4.2.11. Декларация  за липса на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. 

Забележки:  

1. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо 

лице: 
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1.1. Документите по т.4.2.2 , т.4.2.3, 4.2.4, 4.2.6., 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 и 4.2.11 

се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението. 

1.2. Документите по т.4.2.5 се представят за участниците, чрез които 

обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 

1.3. Документите по т.4.2.3, 4.2.8 и 4.2.11 се представят за лицата по чл. 40, 

ал. 1 от ППЗОП, както и от лицето, което по пълномощно може да 

представлява кандидата, ако има такова. 

2. Когато кандидатът е юридическо лице, декларациите по т.4.2.4, 4.2.6, 

4.2.9 и т.4.2.10 могат да се представят само от едно от лицата, които 

могат самостоятелно да представляват кандидата. 

1.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

5.3. ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

5.3.1. Кандидатът следва да e изпълнил за последните най много 5 години 

от датата на подаването на заявлението,  услуги с предмет и обем  идентични 

или сходни с тези на поръчката. 

5.3.2. За доказване на горното обстоятелство кандидатите представят 

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка (Приложение № 10) с посочване на стойностите датите и 

получателите, заедно с  документи които доказват  извършените услуги. 

5.3.3. Под "сходен предмет" се разбира изпълнение на дейности по  

проектиране на комуникационни системи по стандарт ВС 2.03:2014, ВС 

40.095/2014 или еквивалентен стандарт. 

Минимално изискване – за последните 5 години от датата на подаването 

на заявлението, кандидатът трябва да има изпълнена не по-малко от една услуга 

с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. 

5.3.4. Изпълнението на дейностите по предмета на поръчката предполагат 

наличието на валидно удостоверение за сигурност (УС) до ниво „Поверително”, 

сертифицирана регистратура за класифицирана информация (РКИ), а лицата, 

които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката да притежават 

валидни разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) с ниво 

не по-ниско от „Поверително“.  

5.3.5. Когато при изпълнението на поръчката се предвижда участие 

на подизпълнители участниците следва да представят в офертите си 

доказателства по чл.158, ал.7 от ЗОП, съгласно изискванията на 

Възложителя и по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела 

на тяхното участие. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР 

6.1. Възложителят най-малко два дни преди датата за провеждане на 

публичното заседание по отваряне на заявленията ще публикува на интернет 

страницата си в профила на купувача (http://op.mod.bg), информация за точния 

час, дата и място на провеждане на заседанието. 

http://op.mod.bg/
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6.2. Комисия на Възложителя разглежда постъпилите в срока посочен в 

Обявлението, заявления за участие в процедурата по реда на чл.54 от ППЗОП. 

6.3. Комисията по горната точка представя протокол с резултатите от 

предварителния подбор на възложителя. В срок до 5 работни дни от датата на 

приемане на протокола Възложителят обявява с решение кандидатите, които 

ще бъдат поканени да представят оферти, съответно – да участват в 

преговорите. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на 

обявените от Възложителя изисквания, и мотивите за това. 

6.4. Възложителят публикува в профила на купувача на Интернет 

страницата на Министерството на отбраната решението и протокола на 

комисията. 

7. ПОКАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОГОВАРЯНЕТО И ОФЕРТИ 

7.1. В съответствие с чл. 55, ал. 2 от ППЗОП на избраните кандидати се 

изпращат писмени покани за участие в договарянето и представяне на оферти. 

7.2. Кандидатите, които са получили от Възложителя покана за участие в 

договарянето, следва в посочения в поканата срок да представят оферта, 

изготвена при условията и изискванията на настоящата документация. 

7.3. Офертите се представят от участника, или от упълномощен от него 

представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 

13:00 до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5, Дирекция 

„Отбранителна аквизиция” в запечатана непрозрачна опаковка (плик), върху 

която се посочват: 

1. Наименованието на участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност -  факс и 

електронен адрес; 

3. Наименованието на поръчката. 

7.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

има право да представи само една оферта. Не се допускат варианти.  

7.5. Офертата се представя в един екземпляр - оригинал в писмена форма 

на български език, а документите на чужд език - придружени с  превод на 

български език.  

7.6. Опаковката (плика) с офертата трябва да съдържа подписани от 

участника документи както следва: 

7.7. „Техническо предложение“,  съдържащо:  

7.7.1. „Предложение за изпълнение на поръчката“ - в съответствие с 

ТТЗ и изискванията на възложителя, изготвенo по образец и подписано от лице 

с представителна власт (Приложение № 12); 

7.7.2. Списък с предложените подизпълнители и вида и дела на работите, 

които ще бъдат изпълнени от тях при изпълнението на поръчката – 

(Приложение № 8) (когато се предвижда участието на подизпълнител/и).  
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7.7.3. „Декларация за конфиденциалност” по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

(Приложение № 11). Декларацията не е задължителна. Същата се представя по 

преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.  

7.7.4. Декларация (от подизпълнителя/ите) за съгласие за участие в 

изпълнението на обществената поръчка като подизпълнител (когато се 

предвижда участието на подизпълнител/и)– (Приложение № 9); 

7.7.5. Представяне на следните документи за предложените 

подизпълнители: 

7.7.5.1. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по 

чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП – (Приложение № 2);  

7.7.5.2. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по 

чл.157, ал.2, т.1 – 4 и т.6 от ЗОП – (Приложение № 3);  

7.7.5.3. При подизпълнители обединения - Копие на документите по чл.37 

ал.4 от ППЗОП за създаване на обединението, както и документ от който е 

видно лицето което представлява участника; 

7.7.5.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327 б, ал. 1 и 

2 от ЗОВСРБ – (Приложение № 6 ). Декларацията се подписва от лицето/та, 

което/които управлява/т и представлява/т подизпълнителя; 

7.7.5.5. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ – (Приложение № 6.1). 

Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и 

представлява/т подизпълнителя; 

7.7.5.6. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.3, т.8 или 

наличие на изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. (Приложение № 4). 

7.7.5.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ. 

7.7.5.8.  Доказателства по чл.158 ал.7 от ЗОП-  (за всеки един от 

подизпълнителите съгласно вида и дела на поръчката които ще изпълняват). 

7.7.5.8.1 Списък на доставките, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка (Приложение № 10) с посочване на 

стойностите датите и получателите, заедно с документи, които доказват  

извършените доставки. 

7.7.5.8.2. Подизпълнителят следва да притежава валидно удостоверение 

за сигурност (УС) до ниво „Поверително”, а лицата, които ще бъдат 

ангажирани с изпълнението на поръчката да притежават валидни разрешения за 

достъп до класифицирана информация (РДКИ) с ниво не по-ниско от 

„Поверително“. 

 

Забележка:  

Всички изброени документи за подизпълнителите се представят в офертата 

на участника, съгласно чл. 106, ал. 2, т. 2, б. "б" от ППЗОП; 
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7.6.2. „Ценово предложение” - изготвено по образец и подписан от лице 

с представителна власт (Приложение № 13); Оформянето на ценовото 

предложение следва да бъде съобразено със забележките към него. 

7.6.2.1. Участникът следва да представи в предложението - единични 

цени с включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на 

предмета на поръчката. Цените на предложените доставки и услуги да бъдат в 

български лева, без и с ДДС с точност до втори знак след десетичната запетая. 

Цените да бъдат представени поотделно и да бъдат оформени в табличен вид. 

7.6.2.2. Всички доставки и услуги по предмета на договора се изпълняват 

само след потвърждение от представител на Възложителя. 

7.6.2.3. Възложителят може да не потвърди изпълнение и да не достига 

максималната стойност на договора при липса на финансови средства. 

 

8. ДОГОВАРЯНЕ 

8.1. Комисия назначена от Възложителя провежда договаряне с 

поканените участници по реда на постъпване на първоначалните оферти, като 

направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се 

отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и 

от участника. 

8.2. След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до 

Възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага класиране 

на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо 

място участник, или предложение за прекратяване на процедурата със 

съответното правно основание. 
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IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ   

1.1. Комисията ще разгледа представените от участниците оферти и ще 

предложи класиране на участниците.  

1.2. Само участници, чиито оферти отговарят на изискванията на настоящата 

документация се допускат до по-нататъшна оценка. 

2. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКАТА 

2.1. Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-

изгодната оферта“.  

2.2. „Икономически най-изгодната оферта“ се определя въз основа на критерият 

за възлагане „най-ниска цена“. 

3. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

3.1. Класирането на офертите се извършва от комисията по възходящ ред на 

получените стойности на общата цена. 

3.2. Участникът, чиято оферта отговаря на всички изисквания на настоящата 

документация и е предложил най-ниска обща цена за изпълнението на договора се 

класира на първо място за изпълнител на поръчката. 

3.3. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с т. 3.2. 

4. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 4.1 При подписване на договора с избрания изпълнител се прилагат условията 

по чл.112 от ЗОП. 

4.2. Преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител представя 

декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП. При наличие на обстоятелствата по чл. 66, ал.2 

от ЗМИП, избраният за изпълнител представя съответната декларация съгласно 

ППЗМИП.  
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 

№ 1 

Образец на „Данни за кандидата“ 
 

Приложение 

№ 2  

Образец на „Декларация за удостоверяване на 

липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал.2, 

т.5 от ЗОП“ 

 

Приложение 

№ 3 

Образец на „Декларация за удостоверяване на 

липсата на обстоятелствата по чл.157, ал.2, т.1 – 4 и 

т.6 от ЗОП“ 

 

Приложение 

№ 4 

Образец на „Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на 

изключенията по чл.4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици“ 

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) 

 

Приложение 

№ 5 

Образец на „Декларация за липса на свързаност с 

друг кандидат в процедурата” 
 

Приложение 

№ 6 

Образец на „Декларация за отсъствие на 

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

Приложение 

№ 6.1 

Образец на „Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ“ 
 

Приложение 

№ 7 

Списък на представените документи, съдържащи се 

в  заявлението за участие 
 

Приложение 

№ 8 

Образец на „СПИСЪК с предложените 

подизпълнители и вида и дела на работите, които 

ще бъдат изпълнение от тях при изпълнението на 

поръчката“ 

 

Приложение 

№ 9 

Образец на „Декларация за съгласие за участие в 

изпълнението на обществената поръчка като 

подизпълнител“ 

 

Приложение 

№ 10 

Образец на „Списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка.“ 

 

Приложение 

№ 11 

Образец на „Декларация за конфиденциалност по 

чл. 102, ал. 1 от ЗОП“ 
 

Приложение 

№ 12 

Образец на „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ 
 

Приложение 

№ 13 

Образец на „Ценово предложение“ 
 



VII ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение 

№ 14 

Проект на  договор с приложения към него. 
 

Приложение 

№ 15 

Копие на ТТЗ С 92.0101.18 
 

Приложение 

№ 16 

Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари   и Образец на 

Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „…………………………………….………..“ 

Административни сведения 

Наименование на участника:  

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 
(или друга идентифицираща информация в съответствие 
със законодателството на държавата, в която 
участникът 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:  

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

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

 

 

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

1....................................  

2.................................... 

Данни за банковата сметка:  
Обслужваща банка:…………………… 
IBAN.......................................................... 
BIC............................................................. 
Титуляр на сметката:............................................ 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 
_______________/______________/ 

подпис                   фамилия 
печат 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.157, АЛ.1 И АЛ.2, Т.5 ОТ ЗОП 

 
Подписаният/ подписаната : 
…………................................................................................................................................................ 
                                               собствено, бащино, фамилно име  

 
ЕГН ..........................................., притежаващ/ а лична карта №….......................…...., издадена  
на.................................................. от МВР - гр.…………………….............................................. 
                     дата на издаване                                            място на издаване 

 

адрес:............................................................................................…………………............................... 
                                                                    постоянен адрес 

Представляващ/ а………………………………………................................................................................,  
                                           наименование 

в качеството си на.........................................................................................................................                  
                       длъжност 

седалище ....................................................................................................................................., 
адрес на управление:.................................................................................................................., 
тел./факс........................., ЕИК ..................................,  

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл.108а, чл.159а – 159г, чл.192а, чл.194 
– 217, чл.219 – 252, чл.253 – 260, чл.301 – 307, чл.321 и 321а от Наказателния кодекс. 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга 
държава членка или трета страна. 

3. Нямам конфликт на интереси, свързан с настоящата процедура, който не може да бъде отстранен. 
4. Не съм е представил документи с невярно съдържание, свързани с удостоверяване на липсата на 

основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор. 
 
Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или 

компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидат е установен, е 
длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя: 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на 

обществената поръчка в 3-дневен срок от настъпването на съответната промяна.   
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни обстоятелства. 

…………………………………..…. 
място на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР: 
 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис                       фамилия 

           печат 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.157, АЛ.2, Т.1 – 4 и т.6 ОТ ЗОП 

Подписаният/ подписаната : 
…………................................................................................................................................................ 
                                               собствено, бащино, фамилно име  

ЕГН ..........................................., притежаващ/ а лична карта №….......................…...., издадена  
на.................................................. от МВР - гр.…………………….............................................. 
                     дата на издаване                                            място на издаване 

адрес:............................................................................................…………………............................... 
                                                                    постоянен адрес 

Представляващ/ а………………………………………................................................................................,  
                                           наименование 

в качеството си на.........................................................................................................................         
                       длъжност 

седалище ....................................................................................................................................., 
адрес на управление:.................................................................................................................., 
тел./факс........................., ЕИК ..................................,  

ДЕКЛАРИРАМ: 

1.Представляваният от мен кандидат в процедурата: 
- не е обявен в несъстоятелност; 
- не е в производство по несъстоятелност; 
- не е в процедура по ликвидация; 
- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския 

закон 
- не е преустановил дейността си 
(в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се декларира, кандидатът не се 

намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на 
държавата, в която е установен) 

2. Представляваният от мен кандидат в процедурата няма задължения за данъци и задължителни 
осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 
лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в 
сила; 

3. Представляваният от мен кандидат в процедурата не е лишен е от правото да упражнява 
определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 
нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и 
сигурността; 

4. Представляваният от мен кандидат в процедурата не е с влязло в сила съдебно решение с което е 
установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително 
по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките. 

5. Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на 
обществената поръчка в 3-дневен срок от настъпването на съответната промяна.  

6.  По отношение на представлявания от мен участник няма/има установена от службите за сигурност 
по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е 
доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, поради 
което е налице риск от заплаха за националната сигурност. 

 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни обстоятелства. 

…………………………………..…. 
място на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис                       фамилия 

           печат 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3, Т.8 ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ПО ЧЛ.4 ОТ 
ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В 

ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ („ЗИФОДРЮПДРКЛТДС”) 

 
Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________, 

име, презиме, фамилия 

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ________________________  
дата на издаване 

от МВР -гр. _______________ , адрес ______________________________________________________ 
                   място на издаване                                                                        постоянен адрес 

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________, 
длъжност                                   наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ 

със седалище___________________________________________________________________________, адрес 
на управление: ____________________________________________________________________,  
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №. 
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________ 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Представляваното от мен дружество по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС: 
1. Е регистрирано / Не е регистрирано  в  юрисдикция  с  преференциален данъчен  
                /ненужното се зачертава/ 
режим по 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. Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество, регистрирано в  
                /ненужното се зачертава/ 
юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е 
____________________________________________________. 
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция на контролиращото дружество/ 

3. Попада в изключението на чл.4, т. ______ от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 
/попълва се, ако кандидат или участник/подизпълнител/трето лице е дружеството, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано лице от дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим/ 

 
…………………………………..…. 
място на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис,                        фамилия 

             печат 
Забележка:  

1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители/трети лица. Когато кандидатът или участникът е 
обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението. 

2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата 
или участника/подизпълнителя/трето лице, съгласно представения документ за регистрация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ КАНДИДАТ В ПРОЦЕДУРАТА  
 
 
Подписаният/ата.............................................................................................................................................. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ............................................................................................................... 
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

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

на ....................................................................................................................................................................... 
(наименование на участника/кандидата) 

  
ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................................................... – кандидат/участник в процедура за  

 

възлагане на обществена поръчка с предмет: ".....................................................................................". 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
  
Представляваният от мен кандидат/участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 2, т. 44 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг кандидат/участник в настоящата процедура. 

 
 

 
…………………………………..…. 
място на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис,                        фамилия 

             печат 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 327 б, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗОВСРБ 
(попълва се от кандидат/подизпълнител/ 

 
 
Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________, 

име, презиме, фамилия 

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ________________________  
дата на издаване 

от МВР -гр. _______________ , адрес ______________________________________________________ 
                   място на издаване                                                                        постоянен адрес 

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________, 
длъжност                                   наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ 

със седалище_______________________________________________________________________, адрес на 

управление: ____________________________________________________________________,  

тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №. 

___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

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. 
 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни обстоятелства.  
 

 
…………………………………..…. 
място на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис,                        фамилия 

             печат 
 

Забележка: Декларацията се представя за всяко едно от лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП 

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

(ЗОВСРБ) 
 

Долуподписаният/ата: __________________________________________, 

име, презиме, фамилия 

ЕГН_________________, адрес: _________________________________________ 

постоянен адрес 

гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, издадена на 

____________ от МВР-гр. ________________, адрес _______________________, 

    дата на издаване           място на издаване           постоянен адрес 

в качеството ми на ______________, в ______________________________________, 

                длъжност            наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ 

със седалище ________________________________________________, адрес на управление: 

_________________________________________________, тел./ факс _____________, вписано в 

търговския регистър при _______________ съд по ф.д. № ___________ /_________ г. 

БУЛСТАТ/ЕИК __________________ 

 

1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо лице/едноличен 

търговец, в размер ______________________________________ 

има следния произход: ________________________________________________ . 

2. Декларирам, че действителен собственик на капитала на горепосоченото юридическо 

лице/едноличен търговец са следните лица:  

2. 1. __________________________________________________________ 

име, презиме, фамилия/фирма 

ЕГН/ЕИК________________ 

Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление___________________ 

Гражданство ______________ Документ за самоличност ______________ 

 

2.2. ___________________________________________________________ 

име, презиме, фамилия/фирма 

ЕГН/ЕИК________________ 

Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление___________________ 

Гражданство ______________ Документ за самоличност ______________ 

и други. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

 

гр.: …………………….….ДЕКЛАРАТОР: 

дата: ………………..…….(име, фамилия и подпис, печат) 

 
Забележка: Декларацията се представи само от едно от  лицата, които могат самостоятелно да 
представляват кандидата. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 
 

СПИСЪК 
 

НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ 
 

В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„……………………………………………………………………………………..“ 

 
 

№ Съдържание 

Вид и количество на 
документите 
/оригинал, копие, заверено 
копие/ 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

Дата:  ________/ _________ / ______ 
Наименование на кандидата:  __________________________ 

Име и фамилия:        __________________________ 
Длъжност: __________________________ 

Подпис и печат: __________________________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

СПИСЪК 
С ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И ВИДА И ДЕЛА НА РАБОТИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 

ТЯХ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 
 

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________, 
име, презиме, фамилия 

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ________________________  
дата на издаване 

от МВР -гр. _______________ , адрес ______________________________________________________ 
                   място на издаване                                                                        постоянен адрес 

в качеството ми на ______________________, в _____________________________________________, 
длъжност                                   наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ 

със седалище___________________________________________________________________________, адрес 
на управление: ____________________________________________________________________,  
тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №. 
___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________ 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

При изпълнението на обществена поръчка с предмет_________________________________________ 
 

няма да използвам / ще използвам подизпълнител/и. 
(невярното се зачертава) 

I.Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:  
(изписват се наименованията на дружествата подизпълнители) 

1._______________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________ 

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата; 

II.Вида на услугите, които ще извършва/т ще бъдат: 
1._______________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________ 

1.Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите:  

1.1. Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя 
________________________________________________________________ 

(изписва се наименованието на дружеството на подизпълнителя) 

1.2.Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя 
________________________________________________________________ 

(изписва се наименованието на дружеството на подизпълнителя) 
 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 
обстоятелства.  

…………………………………..…. 
място  

 

…………………………………..…. 
дата  

............................../............................./ 
подпис,                        фамилия 

             печат 

 I и II се попълват само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката. 

 При необходимост се добавят повече редове. /попълва се толкова пъти колкото е необходимо/ 

 Към декларацията се прилагат и документите, с които се доказва спазването на изискванията за подбор за всеки  
подизпълнител съобразно вида и дела на тяхното участие 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 
Подписаният/ата.............................................................................................................................................. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ............................................................................................................... 
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

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

на ....................................................................................................................................................................... 
(наименование на подизпълнителя) 

  
ДЕКЛАРИРАМ: 

  
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 участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет  
 
"..................................................................................................................................................... " 
 
2. Делът от предмета на поръчката, които ще изпълняваме като подизпълнител, е: 
 
..................................................................................................................................................... 
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя) 

 
.................................................................................................................................................... 
 
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки 
желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се 
явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта. 

 
…………………………………..…. 
място на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис,                        фамилия 

             печат 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

СПИСЪК 
НА УСЛУГИТЕ, КОИТО СА ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА И ОБЕМА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКАТА  
 

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________________, 
име, презиме, фамилия 

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ___________________  
дата на издаване 

от МВР -гр. _____________ , адрес ___________________________________________ 
                   място на издаване                                                                        постоянен адрес 

в качеството ми на _________________, в _____________________________________, 
длъжност                      наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ 

със седалище_______________________________________________________________________, адрес на 

управление: ____________________________________________________________________,  

тел./факс _____________, вписано в търговския регистър при _____________________ съд по ф.д. №. 

___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ________________________ 

ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ: 

Представляваният от мен кандидат......................................................., през последните 5 (пет) години,                                                  

(фирмата на кандидата), 
считано от датата на подаване на заявлението за подбор, е изпълнил описаните по-долу услуги, еднакви 
или сходни с предмета и обема на конкретната обществена поръчка, както следва: 

 

N 
Предмет на изпълнената 
услуга и кратко описание 

Стойност/цена (без ДДС) и 
количество/брой/обем на 

изпълнената услуга 

Крайна дата на 
изпълнение на услугата  

Получател на услугата  

1     

2     

…     

 

В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства:  
1. .............................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................. 

Забележка: 

1. Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, на които той се позовава. 
2. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 
компетентен орган или сертификат, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
услугата, както и други доказателства. 

 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 
обстоятелства.  
 

…………………………………..…. 
място на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис,                        фамилия 

             печат 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ПО ЧЛ. 102, АЛ. 1 от ЗОП 

 
 
Подписаният/ата............................................................................................................................ 

(трите имена) 

 
данни по документ за самоличност ................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 
в качеството си на ......................................................................................................... 

(длъжност) 

 
на .......................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на  

 

обществена поръчка с предмет "................................................................................................" 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
  
1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от предложението 
за изпълнение на поръчката) от предложението за изпълнение на поръчката, да се счита за 
конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. 
 
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от 
закона случаи. 

 
 

Забележка:  
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите 
им, които подлежат на оценка. 

 
…………………………………..…. 
място на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 
дата на деклариране 

............................../............................./ 
подпис,                        фамилия 

             печат 
 
 
 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Проектиране на мобилни модули от състава на мобилната част на системата Автоматизирана мрежа за 

свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА“ 
 

до: _____________________________________________________________________________ 
наименование и адрес на Възложителя 

от: _____________________________________________________________________________ 
наименование на Участника 

 

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 
обществената поръчка с горепосочения предмет. 

Декларирам, че ще изпълня поръчката, съгласно изискванията на ТТЗ С 
92.0101.18 и приложимия военен стандарт ВС2.03. за „Разработване и внедряване в 
производство на отбранителни продукти. 

 

1. В съответствие с изискванията на ТТЗ и указанията, представяме следната оферта:   

……………………………………………………………………………………….. 

….…………………………………………………………………………………… 

2. Приемаме последователността за изпълнение на дейностите да бъдат съгласно ВС 
2.03:2014 и ТТЗ С 92.0101.18 (р.6, 7 и 8). 

3. Срокът за изработване на идеен проект е…. 

4. Срокът за изработване на работен проект е… 

5.Срокът за изработване на опитен образец е….. 

 
 

…………………………………..…. 
място 

............................................................ 
име,фамилия, подпис 

…………………………………..…. 
дата 

............................................................ 
длъжност на представляващия участника  

печат 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

(образец) 

ОТ :…………………………………………………………………….. 
/наименование на участника/ 

Със седалище и адрес на управление: гр. ………, ул.……… № ………….., тел. 

……………………., факс ………….; e-mail: …..; ЕИК …………………….,  

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

След като получихме поканата и се запознахме с изискванията и указанията за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и 

изграждане на мобилни модули от състава на мобилната част на системата 

Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА ”, в 

качеството си на законен/ упълномощен представител на 

……………………………………………………………. предлагам следното: 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

№ Наименование  

Цена включваща 

всички дейности в 

лева без ДДС 

Цена в лева с ДДС 

1 

Разработване на идеен проект 

съгласно Раздел  6 от ВС 

2.03:2014 

  

2 

Разработване на работен проект 

съгласно Раздел 7 от ВС 

2.03:2014 

  

3. 

Изработване на 1 брой опитен 

образец съгласно Раздел 8. от 

ВС 2.03:2014 - цената включва 

всички дейности, доставки и 

услуги, необходими за 

изпълнението на етапа, 

определени след етапи 1 и 2 на 

проектирането, включително и 

цената за обучение и 

гаранционно обслужване. 

  

3.1 

Дейности / услуги определени 

след етапи 1 и 2 на 

проектирането. (цената за тези 

дейности се включва в цената по 

т.3) 

 

  

3.2 

Доставки определени след етапи 

1 и 2 на проектирането. (цената 

за тези дейности се включва в 

цената по т.3) 

 

  

  БЕЗ ДДС  
С ВКЛЮЧЕН 

ДДС 



 

 

 ОБЩА ЦЕНА   

 

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме 

включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в 

описания вид и обхват.  

Декларирам, че съм запознат с всички други условия, които биха повлияли 

върху цената на направеното от мен предложение. 

При разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема 

изписаното с думи. При несъответствие между сумите без и с Данък добавена 

стойност, за меродавна се приема сумата без начислен ДДС.  

Известно ми е, че нося отговорност за евентуално допуснати грешки или 

пропуски в изчисленията на предложените цени.  
…………………………………..…. 

място 
............................................................ 

име,фамилия, подпис 

…………………………………..…. 
дата 

............................................................ 
длъжност на представляващия участника  

печат 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1.  Участникът да представи цени за всички посочени в таблиците по-горе доставки/услуги. Предложените от 
участника цени да са по големи от „0“ (нула) и следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната 
запетая. 

2. Посочените цени да бъдат в ЛЕВА . 
3. За целите на оценяване на ценовото предложение, всички цени за посочените в таблиците Доставки/Услуги 

да бъдат без включен  ДДС. 
4. При сключване на Договор по предмета на обществената поръчка, ще бъде прилагано българското 

законодателство по ДДС . 
5. Цените в ценовото предложение трябва да включват всички възможни разходи свързани с изпълнението в 

пълен обем на оферираните доставки и услуги, в съответствие с предмета на договора, описан в чл.1 от 
проекта на договора (Приложение № 14).  

6. Посочените в ценовото предложение цени ще бъдат предмет на договаряне между комисията на 
Възложителя и участниците в процедурата.  

7. При неспазване на горните изисквания, офертата ще се отстранява от участие в процедурата. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА 

МОБИЛНИ МОДУЛИ ОТ СЪСТАВА НА МОБИЛНАТА ЧАСТ НА СИСТЕМАТА 

АВТОМАТИЗИРАНА МРЕЖА ЗА СВРЪЗКА С ПОДВИЖНИ ОБЕКТИ /АМСПО/ ПО 

СТАНДАРТ ТЕТРА 

№  _____ - ______/____.____.2019 г.] 

 

 

Днес,[дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг], в [София], между: 

 

[Министерство на отбраната на Република България],  

[с адрес: [адрес на възложителя] / със седалище и адрес на управление: [гр. София, 1092, ул. 

“Дякон Игнатий” № 3, ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ  000695324 , представляван/а/о от 

Красимир Дончев Каракачанов, в качеството на [Министъра на отбраната,   

наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

[Наименование на изпълнителя], 

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище иадрес на 

управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая], 

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако 

изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС 

номер […]] [да се попълни приложимото според случая], 

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на 

[длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, 

от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако 

е приложимо]], 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

 

на основание чл. [посочват се приложимите разпоредби] от Закона за обществените поръчки 

(„ЗОП“) и [посочват се наименование, номер и дата на акта на възложителя за избор на 

изпълнител] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с 

предмет: [описание на предмета на обществената поръчка - Проектиране и изграждане на 

мобилни модули от състава на мобилната част на системата Автоматизирана мрежа за свръзка с 

подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА], 

 

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

[Проектиране и изграждане на мобилни модули от състава на мобилната част на системата 

Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА ●] при 

следните условия: 

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Член 1. Предмет 

 

(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши  проектиране и изграждане 

на мобилни модули от състава на мобилната част на системата Автоматизирана мрежа за свръзка с 

подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА, което включва комплексно изпълнение на 

доставки и услуги съгласно ВС 2.03:2014 и ТТЗ С 92.0101.18. (Приложение № 2 на договора):  

1.Разработване на идеен проект съгласно Раздел  6 от ВС 2.03:2014 

2.Разработване на работен проект съгласно Раздел 7 от ВС 2.03:2014 

3. Изработване на 1 брой опитен образец съгласно Раздел 8. от ВС 2.03:2014 



 

 

 

   След изпълнението на етапи 1 и 2  ще бъдат конкретизирани дейностите и доставките – 

технически параметри, бройки и др, които ще се извършат по време на изпълнението на етап 

3. 

            Изпълнителят се задължава също да прехвърли собствеността на Възложителя на 

изделията, проектите и образците изработени по договора срещу задължението на Възложителя да 

ги  приеме и да заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу. 

 

(2) Освен услугите и доставките /ако е приложимо/ по алинея (1) предметът на Договора 

включва и изпълнението на следните дейности: 

 

(i)доставка на документите и изделията до местата на доставка, посочено в настоящия Договор;  

(ii)оживяване и въвеждане в експлоатация на доставените изделия;  

(iii)обучение на персонала на Възложителя за работа с изделията;  

(iv)гаранционно обслужване на изделията и доставка на необходимите части и материали, в 

рамките на гаранционния срок], считано от датата на подписване на Приемо-предавателния 

протокол. Опитният образец, материалите, консумативите, дейностите и условията на 

гаранционното обслужване са съгласно ВС 2.03:2014, ТТЗ С 92.0101.18, изработените и утвърдени 

от Възложителя  идеен проект и работен проект; 

 

(3) Изпълнителят се задължава да изпълни доставките и дейностите по алинея (1) и алинея 

(2) в съответствие с изискванията на ВС 2.03:2014, ТТЗ С 92.0101.18, изработените и утвърдени от 

Възложителя – идеен проект, работен проект, Техническото и ценовото Предложение на 

Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор. 

(4) Всички доставки и услуги по предмета на договора се изпълняват само при осигурени 

финансови средства и писмена заявка от представител на Възложителя – директора на Дирекция 

„КИС“. Заявките се съгласуват предварително с директора на Дирекция „Отбранителна 

аквизиция“ и за финансовото осигуряване с дирекции „Планиране, програмиране и бюджет“ и 

„Финанси“ на МО, като в същите ще бъде определен начина на плащане. Заявката е съгласно 

образеца – Приложение №7 на договора. 

(5) Възложителят може да не подава заявка и да не достига максималната стойност на 

договора при липса на финансови средства. 

Ще се заявяват за изпълнение както цели етапи така и отделни елементи от етапите, 

отделни дейности, доставки и услуги. 

 

II.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Член 2. Цена 

 

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на 

Изпълнителя обща цена в размер на [●]лева без ДДС (с думи: [●]) и [●] лева (с думи: [●] лева) с 

включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложения № [ 3●]), неразделна част от 

настоящия Договор. 

 

(2.2) Цената по алинея(2.1) е образувана както следва: 

 

(2.2.1) Разработване на идеен проект съгласно Раздел  6 от ВС 2.03:2014 и  е в размер на: [●] 

лева без ДДС (с думи: [●]) и [●] лева (с думи: [●] лева) с включен ДДС; 

(2.2.2) Разработване на работен проект съгласно Раздел 7 от ВС 2.03:2014 и  е в размер на: 

[●] лева без ДДС (с думи: [●]) и [●] лева (с думи: [●] лева) с включен ДДС; 

 

(2.2.3) Изработване на 1 брой опитен образец съгласно Раздел 8. от ВС 2.03:2014. и  е в 

размер на: [●] лева без ДДС (с думи: [●]) и [●] лева (с думи: [●] лева) с включен ДДС, която 



 

 

цена включва всички дейности, доставки и услуги, необходими за изпълнението на етапа, 

определени след етапи 1 и 2 на проектирането. 

(2.3.) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на 

Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, в това число: разходите за 

проектиране, изработване и приемане на опитен образец, за транспортиране и доставка на 

изделията до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, 

разтоварване, инсталиране, оживяване, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно 

състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата 

техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в 

срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи),както и разходи за отстраняване за 

сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на 

Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя. 

 

(2.4) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на 

действието му.  

 

Член 3. Начин на плащане 

 

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от Изпълнителя:[ ●] …………………..и обезпечителна сметка на 

Изпълнителя  за авансово плащане ………………………………..  Изпълнителят е длъжен да 

уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 

[[…] (словом)] дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова 

сметка са надлежно извършени. 

 

(3.2) Допустими начини на плащане /като един от тях или повече – ще се определят при 

договарянето/ : 

 

3.2.1.Възложителят заплаща авансово до 100% (с думи: сто процента) от цената по алинея 

(2.1) в размер на [●] (с думи: [●]), след  предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура, 

както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото плащане или сумата 

от [●] ([●]) лева, в една от формите посочени в член 11 от Договора. Гаранцията обезпечаваща 

авансовото плащане се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след връщане или усвояване на 

аванса. Авансът се счита за усвоен след подписване и представяне от Изпълнителя на 

Възложителя (дирекция „Отбранителна аквизиция”) на документите по алинея (3.4) от настоящия 

Договор. 

 

3.2.2.Възложителят заплаща до 100 % (с думи: сто процента) от цената по алинея (2.1) в 

срок от 60 (шестдесет) дни след подписване  и представяне от Изпълнителя на Възложителя 

(дирекция „Отбранителна аквизиция”) на документите по алинея (3.4) от настоящия Договор, при 

условие, че Изпълнителят е предоставил фактура, както и гаранция за изпълнение на Договора в 

размера и при условията на член 11 от настоящия Договор. 

 

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на 

Изпълнителя със съответната дължима сума. 

 

(3.4) Плащането се извършва в срок от 60  дни  след представяне на следните подписани 

документи : 

3.4.1. Приемо-предавателен протокол за услуга: 

-  за приемане на проект  /идеен и работен/, подписан / утвърден от двете Страни или 

упълномощени от тях лица на датата на  услугата (Приложение № 4); 

- за извършени приемни изпитвания за приемане на опитен образец, на изделието с всички 

окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан / 

утвърден от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на услугата (Приложение 

№ 4);  



 

 

Протокол за извършено обучение на обслужващ персонал, посочен от Възложителя за 

работа с изделието (Приложение № 4); /ако е приложимо/. 

3.4.2. Приемо-предавателен протокол за доставка - за имущество - подписан / утвърден от 

двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставката (Приложение № 4); 

3.4.3.Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от 

него лице, съдържаща всички законови реквизити; 

3.4.4. За имущество – освен приемо предавателния протокол по т.3.4.2. следва да се 

представи и Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или Складова разписка за 

приемане-предаване на материални запаси /ако е приложимо/.; 

3.5. Ако някои от платежните документи са на чужд език, изпълнителят е длъжен да 

осигури техния превод на български език. 

3.6. Конкретният начин на плащане и размерът на аванса е изключително право на 

Възложителя и ще бъде един от изброените в договора, като ще се посочва във всяка заявка на 

възложителя. 
 

III.СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Член 4.Срокове и място на доставка 

(4.1)Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му.  

(4.2)Срокът за дейностите и доставката по предмета на договора  е 3 (години), считано от 

датата на сключването му. 

В посочения срок се включват всички срокове за изпълнение на дейностите по Договора, в 

тази част: 

Срокът за изпълнение на идеен проект е…. 

Срокът за изпълнение на работен проект е… 

Срокът за изпълнение на опитен образец е….. 

Изпълнението на горепосочените дейности по заявки е в зависимост от разпределението на 

финансовите средства за плащане по години в съответствие с възможностите на Възложителя.  

(4.3) Гаранционният срок на изделията предмет на договора е [●] ([●]) месеца, считано от 

датата на подписването на приемо-предавателния протокол за предаване на изделията от 

Изпълнителя на Възложителя. 

(4.4) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставените изделия, 

в рамките на гаранционния срок по предходната алинея (4.3). 

(4.5)Мястото на доставка на изделията и опитния образец е във в.ф. 26340 – София, а на 

проектите в Дирекция „КИС“ на МО.  
 

Член 5. Условия на изпълнение  
 

Всички доставки и услуги по предмета на договора се изпълняват само след заявка от 

представител на Възложителя съгласно чл.1 ал.4. 
 

(5.1) Проектиране  

Изпълнителят е длъжен да извърши проектирането и изработването на опитния образец  в 

съответствие с ВС 2.03:2014, ТТЗ С 92.0101.18, в разумен срок, така, че да позволи изпълнението 

на услугите и доставките в рамките на срока за изпълнение на договора.  
 

(5.2) Доставка  

(5.2.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок 

на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя изделията и 

документите, предмет на договора, отговарящи на техническите стандарти и изисквания и 

окомплектовани с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и 

инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и  с други документи и аксесоари, 



 

 

изискващи се съгласно ВС 2.03:2014, ТТЗ С 92.0101.18 на Възложителя и Техническото 

предложение на Изпълнителя. 

(5.2.2.) Качество, гаранционни условия, рекламации, кодификация. 

(1.) Възложителят взема участие във всички етапи от разработването и внедряването на 

отбранителните продукти чрез назначени от него представители на възложителя (ПВ), които 

оказват съдействие на изпълнителя и производителя съобразно задълженията и отговорностите, 

определени в нормативната уредба на МО. 

(2.) Етапите и основните дейности по разработването и внедряването на отбранителния 

продукт, както и разработването, съгласуването и утвърждаването на документацията за него, са 

посочени подробно в Раздел 4, 6, 7 и 8 от ВС 2.03:2014 

(3) Приемане на опитния образец. Приемните изпитвания и приемането се извършват от 

приемна комисия, назначена от възложителя. За неин председател се назначава представител на 

МО. В състава на комисията се включват ПВ, изпълнителя и производителя. Организирането и 

провеждането на изпитванията се извършва в съответствие с нормативните документи на 

възложителя.  

До приемни изпитвания се допуска опитен образец, който е напълно завършен, отговаря на 

изискванията на работната конструкторска документация и е комплектуван с експлоатационната 

документация, резервните части, инструментите, приспособленията и средствата за измерване, 

предвидени в комплекта на изделието. Становището на ПВ за коригираната по резултатите от 

проверката на готовността на опитния образец за приемни изпитвания и за комплектността на 

изделието се изпраща на възложителя, изпълнителя и производителя. То се предоставя и на 

председателя на приемната комисия. 

(4) Приемната комисия проверява съответствието на опитния образец с изискванията на 

коригираната конструкторска документация. Тя може да извършва контролна проверка 

(измервания) на сглобени единици и детайли, на характеристики и работни режими на съставни 

части на изделието. Включените в програмата и методиката мероприятия и методи за изпитване 

трябва да осигуряват пълна проверка на тактико-техническите характеристики на опитния образец 

на изделието и на опитните образци на учебно-техническите средства. Проверява се също 

работната конструкторска, технологична и експлоатационна документация, учебните помагала, 

работната документация на учебно-техническите средства, списъка и проспектите на ремонтните 

документи. 

(5) Резултатите от приемните изпитвания и от приемането на опитния образец на изделието 

и на опитните образци на учебно-техническите средства се оформят в протокол съгласно 

ПРИЛОЖЕНИЕ В от ВС 2.03:2014 . 

Въз основа на резултатите от приемните изпитвания, приемната комисия оценява 

съответствието на опитния образец с ТТЗ и дава заключение относно възможността да бъде приет 

на въоръжение.  

По време на приемните изпитвания, за да се уточнят някои характеристики на изделието, по 

решение на председателя на комисията се допуска да се проведат допълнителни изпитвания.  

(6) Гаранционният срок на стоките предмет на договора е …… години в периода на 

експлоатацията. 

(7) Гаранционният срок започва да тече от датата на приемо-предавателния протокол - за 

изделия предмет на доставката; 

(8) Изпълнителят издава гаранционна карта за изделието, като предава оригинала на 

формированието краен получател. 

(9) Изпълнителят гарантира възможността за нормална експлоатация на стоката от датата 

на доставката, при спазване на условията, описани в гаранционната карта. 

(10) Всички дефекти, които не са причинени от неправилни действия на служителите на 

крайния получател, се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.  

(11) Когато е необходим ремонт в гаранционният срок, извън военното формирование 

краен получател, транспортът на стоката до мястото за ремонт и обратно е за сметка на 

Изпълнителя. 

(12) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен в 

рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или замени некачествената стока с 



 

 

нова със същите характеристики, ако недостатъкът прави стоката негодна за използване по 

предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя. 

(13) Управлението на рекламациите е в рамките на гаранционния срок. 

1. Изпълнителят е длъжен при предявена рекламация, да определи свой представител за 

извършване на анализа на причините, довели до несъответствието и за изготвянето и 

подписването на Акт за рекламация - Приложение № 5. 

Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители на Възложителя / 

ползвателя и представител на изпълнителя на Акт за възстановяване, съгласно образец – 

Приложение 6 към договора. 

2. Време за реакция по време на гаранционната поддръжка – не повече от 24 часа след 

уведомяване за възникване на проблем, сертифициран представител на фирмата отстранява 

възникналия проблем при крайния потребител, на място посочено от заявителя. 

3. Изпълнителят носи отговорност за настъпили дефекти само в случай, че дефектът не се 

дължи на неправилна експлоатация или на неспазване инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

експлоатация. 

(14) 1. За кодифицирането на доставяните, предмет на настоящия договор, 

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

предостави на Органа по кодификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - дирекция „Отбранителна аквизиция” 

- Стоковите номера по НАТО (НСН) за материалните средства, предмет на доставка по договора. 

2. В случаите, когато материалните средства не притежават присвоени НСН-и или НСН-те 

са неизвестни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да предостави пълен обем техническа 

информация, необходима за тяхната идентификация и кодификация съгласно принципите на 

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

кодификация по образец, утвърден от министъра на отбраната, съгласно чл.10, ал.1 от ПМС 

11/26.01.1999г. за всяко материално средство поотделно. (Образец 

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

3. В случай, че кодифицирането на материалните средства изисква предоставяне на 

техническа информация и от поддоставчици по договора, включително и такива от страни, които 

не са членки на НАТО, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури същата на Органа по 

кодификация. 

4. В случаите, в които информацията предоставяна от Изпълнителя  е маркирана със знак за 

фирмена собственост, Възложителят е длъжен да я ползва единствено за кодифициране на 

материални средства и не може без предварителното писмено съгласие на Изпълнителя да я 

размножава или предоставя на трети страни.  

 

(5.3) Обучение на персонала  

 

(5.3.1) В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и 

образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за това 

Възложителя, писмено, в срок от 14 дни от подписване на настоящия Договор. Възложителят 

предоставя на Изпълнителя списък на лицата (до 10 лица), които следва да бъдат обучени за 

работа с изделията в срок от 14 дни от получаване на изискванията на Изпълнителя .  

(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на Възложителя 

в  [30] календарни дни, считано от датата на получаване на списъка със специалистите подлежащи 

на обучение.  Изпълнителят е длъжен да осигури достатъчен брой обучаващи на специалистите на 

Възложителя, както и присъствието им на мястото на доставка и експлоатиране на изделията, като 

времето и графикът на обучение се съгласуват писмено между Страните.  

(5.3.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват 

двустранен протокол, включващ имената на обучаемите и друга информация необходима на 

Възложителя. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради отсъствие на 

специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при условие, че е уведомил 

писмено Възложителя за такова отсъствие. 

(5.3.4) Замяна на специалисти, подлежащи на обучение е допустима в срок до 10 дни преди 

започване на обучението  и не повече от  3  пъти.  

 

 



 

 

Член 6. Подизпълнение 

 

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя 

по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя. 

 

Член 7. Преминаване на собствеността и риска 

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на документите и изделията, 

предмет на договора преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на 

приемо – предавателните протоколи, за приемане на проекти, услуги,  опитен образец и доставка 

съгласно чл. 3 алинея (3.4).  

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Член 8. Права и задължения на Изпълнителя 

 

(8.1) Изпълнителят се задължава да изпълни проектирането и изработването на опитния 

образец и достави изделията в съответствие с ВС 2.03:2014, ТТЗ С 92.0101.18,  предмет на 

настоящия Договор, придружени със съответните документи, както и да прехвърли собствеността  

на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор. 

 

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява 

всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.  

 

(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно 

обслужване на изделията в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този 

Договор, съответно при условията на гаранцията.  

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове 

всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения, проявени и/или открити в рамките на 

гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно 

гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или 

недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални 

резервни части и материали.  

 

(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните 

изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Възложителя и да изпълнява 

задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.  

 

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 

Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.  

 

(8.7) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените подизпълнители. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят 

изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно със 

съответните доказателства, че са изпълнени условията на ЗОП. 

 

(8.8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 

осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и 

документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на Възложителя. 

 

(8.9) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на техническия персонал, на 

Възложителя в уговорените срокове и график съгласуван с Възложителя и съгласно договорените 

условия. 

 



 

 

(8.10) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на 

имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди 

по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането в експлоатация. 

 

Член 9. Права и задължения на Възложителя 

 

(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да 

заплати общата цена по чл.2 алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, 

посочен в него.  

 

(9.2) Възложителят се задължава да приеме проектите и доставките, предмет на Договора 

по реда на договора, ако отговарят на договорените изисквания, в срок до [[ 15…] (петнадесет ] 

дни след писменото му уведомяване както и да осигури достъп до районите на военните 

формирования и необходимите условия за изпълнение на договора. 

 

(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставките в посочения в   

Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.  

 

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите 

специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време. 

 

(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно 

подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на 

Договора. 

 

(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставените по Договора 

изделия, както по отношение на монтажа и инсталацията при условията посочени в настоящия 

Договор и съгласно гаранционните условия. 

 

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с 

ТТЗ и/или с дефекти изделия и/или части и компоненти, както и отстраняване на недостатъците, 

по реда и в сроковете, определени настоящия Договор. 

 

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати 

изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на 

Договора и Техническите изисквания уточнени в договора, докато Изпълнителят не изпълни 

изцяло своите задължения съгласно условията на Договора. 

 

(9.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 

копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

(9.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 

упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.  

 

Член 10. Специфични изисквания за защита на класифицирана информация  

(1). Всички документи, създавани и обменяни при изпълнение на договора, са с ниво на 

класификация съгласно съгласуваната от ДАНС - Схема на класификация на етапите на 

изпълнението на договора, неразделна част от настоящия договор - Приложение 1 от договора. 

(2). 1.Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, във връзка с 

изпълнение на договора са: 

2.1.От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

2.1.1.Служителят по сигурността на информацията /ССИ/ в МО /директорът на дирекция 

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

информация /ЗЗКИ/, което осъществява контрол по спазване на разпоредбите на закона и актовете 

по неговото прилагане и консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на договора. 



 

 

2.1.2.Длъжностните лица, определени да: 

2.1.2.1.осъществяват контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по неговото 

прилагане и консултират изпълнителя при изпълнението на договора. 

2.1.2.2.съпровождат изпълнението на договора във връзка със защитата на 

класифицираната информация 

2.1.3. Служителите по сигурността на информацията на Организационната единица по 

смисъла на ЗЗКИ, където попада мястото на изпълнение на конкретните дейности, осъществява 

контрол по спазването на разпоредбите на закона и актовете по неговото прилагане, организират, 

съпровождат и контролират дейностите, свързани с достъп до класифицирана информация. 

2.1.4. Началникът на военното формирование 26340, което се явява място на изпълнение на 

дейности по договори, свързани с достъп до класифицирана информация, да определи длъжностни 

лица, отговорни за: 

2.1.4.1. Осъществяването на контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ, актовете по 

неговото прилагане и специфичните изисквания за защита на класифицираната информация по 

договора. 

2.1.4.2. Изпълнението на договора и съпровождането на дейности, свързани със защитата 

на класифицираната информация.“ 

2.2.От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

2.2.1. Ръководителят и ССИ, които отговарят за прилагането на мерките за защита на 

класифицираната информация при изпълнение на договора. Те оказват съдействие на ССИ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по договора. 

2.2.2. Всички длъжностни лица, на които е възложено непосредственото изпълнение на 

договора. 

(3). Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по прилагане специфичните изисквания за защита на 

класифицираната информация по договора са: 

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

класифицирана информация, съгласно изискванията на ЗЗКИ. 

3.2.Да използва класифицираната информация само за цели, свързани с предмета на 

договора. 

3.3.Да не размножава, прекласифицира, унищожава, предоставя на трета страна или 

удължава срока за защита на класифицираната информация, отнасяща се до изпълнението на 

договора, без писмено съгласие от служителя по сигурност на информацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3.4.В срок от 10/десет/ работни дни след подписването на настоящия договор, да изпрати на 

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

№ 3, София/ списък на лицата, на които е възложено непосредственото изпълнение на 

договора. Списъкът да съдържа следната информация: Име, презиме, фамилия; ЕГН; номер на 

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

лице изпълнява. 

3.5.При промяна на информацията от Списъка по т.2.4. незабавно да информира 

длъжностните лица по т.1.1. 

3.6.Четири месеца преди изтичане на срока на валидност на РДКИ на служителите по т.2.4. 

и удостоверението за сигурност /УС/, както и преди назначаването на нови и/или допълнителни 

лица от Списъка по т.2.4., да подготвя, комплектува и изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за 

проучване и издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация /РДКИ/ за тези 

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

Дирекция „Сигурност на информацията“ – МО, ул. „Дякон Игнатий“ №3, София 1000. 

3.7.Длъжностните лица от Списъка по т.2.4. подписват декларация в свободен текст, с 

която се задължават да защитават и да не разгласяват класифицирана информация, станала им 

известна във връзка с изпълнението на договора и задачата, която изпълняват и да носят 

отговорност при нерегламентиран достъп до нея. 

3.8.Да изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заверени копия на подновените УС и/или РДКИ по 

т.2.6., както и на декларациите по т.2.7. 

3.9.В случай, че изпълнението на договора налага влизането във военни формирования и 

обекти, в срок от 10 (десет) работни дни след подписването на договора, да изпрати на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (на адрес: дирекция “Сигурност на информацията” – МО, ул. „Дякон Игнатий“ 

№ 3, София) списък на лицата, на които ще се налага влизане в конкретните военни 



 

 

формирования и обекти. Списъкът да съдържа следната информация: Име, презиме, фамилия; 

ЕГН; длъжност; лична карта номер и година на издаване; номер, ниво и валидност на 

разрешението за достъп до класифицирана информация (РДКИ); номер на формированието или 

обекта за допускане. 

3.10. При сключване на договори с подизпълнители да вписва в съответните раздели на 

договорите специфичните изисквания за защита на класифицираната информация и условията за 

прекратяване на договорите залегнали в този договор. След сключване на такива договори 

незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3.11.Незабавно да уведомява ДАНС и лицата по т.1.1. за всеки опит и съмнение за 

извършване или осъществяване на нерегламентиран достъп до класифицирана информация при 

изпълнение на задачите и дейностите по договора, както и за всяка промяна в условията и 

обстоятелствата, послужили за издаване на УС и РДКИ. 

3.12.Да осигури достъп на длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени да 

осъществяват контрол по спазване специфичните изисквания за защитата на класифицираната 

информация, описани в клаузите от настоящия договор. 

3.13.До десет работни дни след приключване или прекратяване изпълнението на договора 

да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата документация и/или материали, съдържащи класифицирана 

информация, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или създадена по време на преговорите, сключването 

или изпълнението на договора, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал съгласие за задържането й. 

(4).Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по осъществяване на контрол по прилагане на 

специфичните изисквания за защита на класифицираната информация по договора от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и консултирането му: 

4.1.Чрез лицата по т.1.1. да осъществява контрол по прилагане на специфичните изисквания 

за защитата на класифицираната информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, залегнали в договора. 

4.2.Да поставя срок за отстраняване на пропуските в прилагането на специфичните 

изисквания за защита на класифицираната информация, а при неспазване на сроковете за 

отстраняването им, да предприема действия за едностранно прекратяване на договора. 

4.3.Да предприема действия за прекратяване на договора, ако неизпълнението на 

специфичните изисквания за защита на класифицираната информация е довело до 

нерегламентиран достъп до класифицирана информация. 

4.4.Да прекратява договора в случай, че е отнето издаденото удостоверение за сигурност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.5.Да консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, по отношение защитата 

на класифицираната информация. 

СХЕМАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕТАПИТЕ Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ 

ДОГОВОРА (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
1
 

Член 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите 

11.1. Изисквания към гаранциите за авансово плащане:  

11.(1)1. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за 

авансово плащане. 

11.(1).2. Гаранцията за авансово плащане се предоставя в една от следните форми:   

11.(1).2.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане:  

- Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна банкова гаранция за стойността на 

аванса, която трябва да е с валидност най-малко 30 календарни дни след последната изпълнена 

доставка / услуга. Текстът и условията на банковата гаранция се съгласуват предварително с 

Възложителя. Когато банковата гаранция за авансово плащане се издава от банка извън 

територията на Република България, същата следва да бъде авизирана или потвърдена от банка на 

територията на Република България (ако е приложимо). 

- Сумата по банковата гаранция се редуцира със стойността на изпълнените от 

Изпълнителя доставки / услуги и след представяне на следните документи: 

• оригинал на надлежно оформена фактура (за изпълнените доставки / услуги съгласно  
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Гаранциите се уреждат, в случай че са предвидени в поръчката. 



 

 

предмета на Договора); 

• оригинал на документите по чл.3, т.3.4 от  от проекта на договор. 
11.(1).2.2. Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка: 

- Застрахователна полица по застраховката, която обезпечава авансовото плащане чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя, да бъде с валидност 30 дни след последната изпълнена 

услуга. 

- Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в оригинал 

с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в 

качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. 

Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на 

оригинали. Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 

- Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса 

за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

- Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на 

застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора).  

- Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, 

като копие на платежния документ бъде представен на бенефициента.  

- При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по 

договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента 

посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в 

рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.  

- Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане 

за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят 

(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по 

договора, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от 

Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща 

обезщетението.  

- Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна на 

Изпълнителя по договора (застрахован по застрахователната полица, за което Бенефициент по 

застрахователната полица е платил авансово финансови средства. Изключени от покритие са 

сумите, които представляват искания на Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и 

други вреди, които не са упоменати в полицата и не представляват по същество обезпечаване на 

авансово платените финансови средства. 

- При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора , може да се 

редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. Редуцирането 

може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и подпечатано 

уведомление от Бенефициент по застрахователната полица към Застрахователя за изпълнение на 

съответна част от договора и възможност за редуциране на застрахователната сума.  

-. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора е длъжен да представи 

добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с 

добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички 

останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова 

застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната 

застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.  

-. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 

- Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат 

изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. 

- При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена 

полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства: 

а.) изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 

добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

б.) връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 

Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

- Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с 

Министерство на отбраната договор и всички други необходими документи свързани с него, с 

изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е 



 

 

защитена със закон. 

- Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на 

застрахователната полица като гаранция за авансово плащане. 

11. .(1).2.3. Паричен превод - по сметка на дирекция „Финанси“– МО в Българска Народна 

Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD. 

 

11.2. Изисквания към гаранцията за изпълнение на договора:  

1. При подписване на договор за изпълнение на предмета на настоящата поръчка, 

участникът избран за Изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % 

от стойността на договора без ДДС. 

2. Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечаване на точното и 

своевременно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора. 

3. Гаранцията за изпълнение на договора да бъде със срок не по-малък от 30 (тридесет) 

календарни дни след крайния срок за изпълнение на договора (само за гаранция под формата на 

банкова гаранция/застрахователна полица). 

4. Участникът, определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

11.3. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:  

11.3.1. Паричен превод 

По сметка на дирекция “Финанси”-МО в Българска Народна Банка, гр. София, пл. 

”Александър І”, № 1  IBAN – ВG 96 ВNВG 9661 3300 1522 01. 

11.3.2. Банкова гаранция за изпълнение  

- Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение. Текстът на банковата 

гаранция се съгласува с Възложителя.  

- В случай, че банковата гаранция и е издадена от банка извън Република България, 

същата следва да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на територията на 

Република България (ако е приложимо). 

11.3.2. 3астраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя 

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, да е в 

оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в 

качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. 

Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на 

оригинали. Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от 

Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на 

застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, 

като копие на платежния документ бъде представен на бенефициента.  

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по 

договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента 

посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в 

рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.  

6. Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно 

Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че 

изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло 

задълженията си по договора, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за 

плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще 

изплаща обезщетението.  

7. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др. 

уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя.  

8. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора, може да се 

редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. Редуцирането 

може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и подпечатано 

уведомление от Министерство на отбраната към застрахователя.  

9. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора е длъжен да представи 



 

 

добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с 

добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички 

останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова 

застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната 

застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.  

10. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 

11. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да 

бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. 

12. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена 

полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства: 

12.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 

добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

12.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 

Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

13. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с 

Министерство на отбраната договор и всички други необходими документи свързани с него, с 

изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е 

защитена със закон. 

14. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на 

застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 

 

11.4. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо 

от формата под която са предоставени. 

 

11.5. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на 

Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите. 

 

11.6. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение 

и/или обезпечаваща авансовото плащане, при пълно или частично неизпълнение на задълженията 

по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на 

настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за 

Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има право да 

усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за 

неизпълнението, а от гаранцията обезпечаваща авансовото плащане – сумата в размер на 

авансовото плащане, при условие, че същото не е усвоено или върнато на Възложителя. 

 

11.7. Възложителят има право да усвои от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни 

на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение 

на задълженията на Изпълнителя. 

 

11.8. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е 

длъжен в срок до 15  (словом)  дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в 

алинея (11.2.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по  

сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да 

дозастрахова отговорността си до размера в алинея (11.). 

 

VI. НЕУСТОЙКИ 

Член 12.  

(12.1)  При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в 

нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в 

размер на [0,2●]% от сумата на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от    

20 %  от цената на забавеното изпълнение. 

 



 

 

(12.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 

Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на [0,2●]% от дължимата сума за 

всеки просрочен ден, но не повече от    20 % от размера на забавеното плащане. 

 

(12.3) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за обучение на 

персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на [ 0,2●] % ([●] процента) 

от общата цена на Договора по алинея(2.2). 

 

(12.4) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно 

обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на 

Възложителя, неустойка в размер на 20 процента от цената за гаранционно обслужване по алинея 

(2.2.), ), точка (ii).  

 

(12.5) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване в срока по 

гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя връщане на сумата за сервизно обслужване по 

алинея(2.2), точка (ii), заедно с неустойка в размер на [ 0,2]% ([●] процента) от стойността на 

Договора.  

 

(12.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 

ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на 

гаранцията за изпълнение.  

 

(12.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната 

банкова сметка […………●]. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със 

сумата на неустойката в срок от [[…20 ] (двадесет)] дни от искането на Възложителя за плащане 

на неустойка, Възложителят има право да усвои съответната сума от гаранцията за изпълнение. 

 

VII.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

Член 13. Общи условия приложими към Подизпълнителите 

13.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само 

подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител. 

 

(13.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 

може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

 

(13.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и 

при предвидените в ЗОП условия. 

 

(13.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор е на Изпълнителя. 

 

(13.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или 

изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на 

Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на 

договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

 

Член14. Договори с подизпълнители 

 

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

 

1.Приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 



 

 

2.Действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

Договора; 

3.При осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите. 

 

Член 15. Разплащане с подизпълнители 

 

(15.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

 

(15.2) Разплащанията по член (15.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

 

(15.3) Към искането по алинея(17.2)Изпълнителят предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(15.4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея(17.2), когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Член 16. 

(16.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

(ii) с изтичане на уговорения срок; 

(iii)когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка 

– предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или 

не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от 

Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

(iv) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

Договора(„непреодолима сила“); 

 

(16.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, 

изпратено до Изпълнителя:  

 

(i) При системно (три и повече пъти)неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за 

гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или 

(ii) при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване 

и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или  

(iii)при забава продължила повече от [[ 90…] (словом)] дни или при пълно неизпълнение на 

задължението на Изпълнителя за изпълнението на дейностите и доставките по 

договора, и/или за обучение на персонала на Възложителя; или 

(iv) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в 

които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието 

на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;  

 

(16.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, 

освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. [В последния случай, размерът 



 

 

на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при 

непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.] 
 

(16.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по 

изпълнение на Договора. 

 

(16.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него 

или в приложимото законодателство. 

(16.6) Възложителят има право да прекрати договора, без да дължи обезщетение, при 

заплащане на приетите до този момент работи и/или доставки от изпълнителя. 

 

Член 17. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при 

условията на чл. 116 от ЗОП. 

 

IX.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член 18. 
(18.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не 

може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна 

за възникването на непреодолима сила. 

 

(18.2)Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

в срок до 7 работни дни другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

 

(18.3)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

 

(18.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора. 

 

X. АВТОРСКИ ПРАВА 

            Член.19. Страните се споразумяват, че всички авторски и сродни права върху съответните 

компютърни програми, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, 

чиято разработка е предмет на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем, без 

ограничения в използването, изменението и разпространението им. 

           Член 20. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви 

други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на 

Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на 

автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху 

изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат 

обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е 

нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 

функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са 

нарушени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 

страна на трети лица в срок до 10 дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 



 

 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за 

нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети 

лица. 

 

 

XI.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Член 21. 
(1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, 

получена при и по повод изпълнението на Договора:  

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

(2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива 

по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, 

освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация 

пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на 

изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност. 

(3) След приключването на договора, цялата техническа документация по проекта и 

опитния образец стават собственост на Възложителя. 

Изпълнителят няма право да разработва и произвежда мобилни модули или да предоставя 

техническа информация за тях на трети страни, без съгласието на Възложителя. 

 

XII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 22. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото 

българско законодателство. 

 

Член 23. (23.1)  Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и 

правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

[●] 

Телефон: [●] 

Email: [●] 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

[●] 

Телефон: [●] 

Email: [●] 

АДРЕСИ ЗА КОРЕНСПОНДЕНЦИЯ: 

 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА                                               

гр. София, ул. "Дякон Игнатий"3 

Тел.:  02 9220642; факс: 02 9515169 

 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

…………….. 

(23.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва 

да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност. 

 

(23.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 

статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. 

 

(23.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 

Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои 

адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 



 

 

кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 21 се считат за валидно изпратени и 

получени от другата Страна. 

 

(23.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или 

по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно 

изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по 

електронната поща на страните, подписани с електронен подпис. 

 

Член 24.Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия 

Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

 

Член 25 
(25.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на 

спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу 

покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.2 

(25.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се 

до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за 

разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК. 

 

Член 26.Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

 

Член 27.  При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи: 

 

[…………………………………●] 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

 

1.Приложение № 1 – Схема на класификация на етапите на изпълнението на договора 

2.Приложение № 2 - Техническа спецификация на Възложителя - ТТЗ С 92.0101.18. 

3.Приложение № 3 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя; 

4.Приложение № 4 – Образец на Протокол за извършени доставка/услуга/обучение/приемни 

изпитвания и приемане на опитен образец. утвърден от упълномощен представител на 

Възложителя. 

5.Приложение № 5 - Акт за рекламация 

6.Приложение № 6 - Акт за възстановяване 

7.Приложение № 7 – Образец на Заявка. 

 

 

Настоящият Договор се подписа в [●] еднообразни екземпляра – [●] за Възложителя и [●] за 

Изпълнителя. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

___________КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ" 

 

________________________ТОДОР ГЕЛЕВ 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

____________________________ 

[●] 

                                                           
 
 



 

 

 

Приложение № 1 

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

 

 

Схема на класификация на етапите на изпълнението на договора, неразделна 

част от настоящия договор  ….. (…….) листа; 

 



 

 

 

Приложение № 2 

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

 

– Техническа спецификация на Възложителя - ТТЗ С 92.0101.18.….. (…….) 

листа; 
 

 



 

 

Приложение № 3 

към договор  № ............................................... 
 

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

___.___._____г. 

Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя ….. (…….) листа;  

 

 



 

 

Приложение № 4 

към договор № .. УД 04-__/__.__.201__ г. 

рег. № ___________/___.___.20___ г. 

екз. № ___ 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„КОМУНИКАЦИОННИ 

И ИНФОРМЦИОННИ СИСТЕМИ” 

_____________________________________ 
(звание, подпис, име и фамилия) 

___.___.20____ г. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗА ПРЕДАВАНЕ/ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИ / ДОСТАВКИ  

 

 

Днес, ___.___.20___ г., съгласно ______ на Договор № УД 04-__/__.__.20__ г., 
  (точка, буква) 

сключен между Министерство на отбраната и „ТМС Ко” ООД, представители на 

Възложителя в състав: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 
(звание, име, фамилия и длъжност) 

и представители на Изпълнителя: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 
(име, фамилия и длъжност) 

се събраха със задача да приемат/сдадат изпълнените дейности / доставки  от 

Изпълнителя, както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование на извършените дейности / доставки Брой 

ед. цена 

с ДДС 

/лв./ 

Обща 

стойност 

/лв./ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на извършените дейности / доставки Брой 

ед. цена 

с ДДС 

/лв./ 

Обща 

стойност 

/лв./ 

7.      

На поименно описаните в този протокол дейности / доставки е извършена 

проверка от представителите на Възложителя и същите реално отговарят на 

заявените. 

Настоящият протокол се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един 

за дирекция „КИС“, един за дирекция „Отбранителна аквизиция“, един за в.ф. 

________________ и един за Изпълнителя. 

 

 

 

Представители на Възложителя:  Представители на Изпълнителя: 

____________________________  ___________________________ 

____________________________  ___________________________ 

____________________________  ___________________________ 

____________________________  ___________________________ 

____________________________  ___________________________ 
(звание, подпис, фамилия)  (подпис и фамилия) 

 

 

 
Отпечатано в 4 екз. 

Екз.№ 1 – Дирекция „КИС” 

Екз.№ 2 – Дирекция „Отбранителна аквизиция” 

Екз.№ 3 – в.ф. ___________ 

Екз.№ 4 – „ТМС Ко” ООД 

 



 

 

 

Приложение № 5 

към договор № ............................................... 

……….........................  

___.___._____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 Рамково споразумение № _____ / 

__.__.____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 Рамково споразумение № _____ / ___.___._____г. 

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

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

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

има отклонение от качествените характеристики. 

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

2. Описание на дефекта на изделието: 

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

последствия от дефекта) 

3. Списък на дефектиралите агрегати и части: 

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 



 

 

Въз основа на гореизложеното, Комисията реши: 

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

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

споразумение, 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 договора 

споразумение № _____ / ___.___._____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 договор: 

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

 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № __ за ___________________; 

Копие за _____________________; 



 

 

Приложение № 6 

към договор  № ............................................... 
 

……….........................  

___.___._____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 Рамково споразумение 

………………………………………………………… 

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

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

закрита. 

 

Представител/и на Изпълнителя по д Рамково споразумение: 

………………… / …………………………………………………………… 



 

 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

Представител/и на потребителя: 

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

 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № _ за ___________________; 

Копие за _____________________; 
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Приложение № 16  

към документацията за участие 

   (образец) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 

Долуподписаният/ата: 

1. ............................................................................................................................................. 

                                         (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за  

установяване на самоличността .......................................,дата на раждане: 

...................................................., гражданство/а: ......................................................, постоянен адрес: 

....................................................,  или адрес: .........................................................., 

                     (за чужди граждани без постоянен адрес) 

в качеството ми на: 

 законен представител  

 пълномощник 

на ................................................................... 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

        юридическото лице или видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................, 

вписано в регистъра при .............................................., 

ДЕКЛАРИРАМ: 

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ 

правно образувание са следните физически лица: 

1. .................................................................... ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане                 

(име, презиме, фамилия) 

..............., гражданство/а: ........................................................ 

                     (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  

държавата по гражданството: .........................................., 

постоянен адрес: ....................................................., 

или адрес: ..........................................................., 

    (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или 

правата на глас, включително посредством държане на акции на  приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 

1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;  

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския 

закон (посочва се конкретната хипотеза) ................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на 

управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси 

от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, 

включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид 

сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо 

влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
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 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер 

или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или 

лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко 

или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или 

сходна с предходно посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност 

и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните 

разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи 

друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се).................................................. 

Описание на притежаваните права: ....................................... 

2. ..................................................................... 

                         (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ........................., дата на раждане: ..................,  

гражданство/а: ......................................................... 

                    (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  

държавата по гражданството: ............................................ 

постоянен адрес: ....................................................... 

или адрес: ............................................................, 

      (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или 

правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 

1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския 

закон (посочва се конкретната хипотеза) ..................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на 

управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси 

от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, 

включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид 

сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо 

влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер 

или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или 

лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко 

или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или 

сходна с предходно посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност 

и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните 

разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи 

друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се) ............................ 

Описание на притежаваните права: ...................................... 

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

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява 

контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са: 

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 
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......................................................................, 

 (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на  

          юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................, 

                         (държава, град, община) 

адрес: ..............................................................., 

вписано в регистър ..................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ................ 

Представители: 

1. ..................................................................., 

                     (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ..............., гражданство/а: ................................... 

                                                                                    (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,  

или държавата по гражданството: ................................, постоянен адрес: .................................. 

2. ..................................................................., 

                          (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ........................, дата на раждане: ..................,  

гражданство/а: ........................................................ 

                       (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или  

държавата по гражданството: .........................................., 

постоянен адрес: ..............................................или адрес: ............................................................ 

     (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: .............................................. 

                              (заедно, поотделно или по друг начин) 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 

......................................................................, 

 (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на  

        юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................, 

                            (държава, град, община) 

адрес: ..............................................................., 

вписано в регистър ..................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ................ 

Представители: 

1. ..................................................................., 

                       (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: .............,  

гражданство/а: ........................................................ 

                  (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,  

или държавата по гражданството: ......................................, 

постоянен адрес: ....................................................., 

или адрес: ............................................................ 

     (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

2. ..................................................................., 

                       (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ..............................., дата на раждане: ...........,  

гражданство/а: ........................................................ 

                      (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България,  

или държавата по гражданството: ......................................, 

постоянен адрес: ....................................................., 

или адрес: ............................................................ 



 

 

    (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: .............................................. 

                              (заедно, поотделно или по друг начин) 

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 

......................................................................, 

                       (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: .............,  

гражданство/а: ......................................................., 

постоянен адрес на територията на Република България:  

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

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2  

от ЗМИП: 

1. .................................................................... 

2. .................................................................... 

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

на неверни данни. 

ДАТА: ...............                                                         ДЕКЛАРАТОР: ................... 

                                                                                                              (име и подпис) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП 

 

Долуподписаният/ата: ....................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............, документ за самоличност ................................., 

издаден на ......................... от ..................................., 

постоянен адрес: .........................................................., 

гражданство/а ............................................................., 

в качеството ми на ........................................................, 

в ........................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ........... 

 

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово  

взаимоотношение  .........................................................., 

или предмет на следната операция или сделка  .............................., 

в размер .................................................................., 

(посочват се размерът и видът на валутата) 

имат следния произход: ..................................................... 

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

             При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които 

не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – 

       дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – 

неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – 

         наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който 

същото е вписано в съответния регистър на другата държава. 

               При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други 

документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, 

както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали 

документите. 

             При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за 

наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са 

натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска 

или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са 

генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите. 
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           Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

Дата на деклариране:                              Декларатор: 

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

                                                                                              (подпис) 
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Приложение № 7 към Договор № .................. 

 
ДО: …………………………. 

…………………………. 

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

 

 
ЗАЯВКА ЗА ДОСТАВКА 

№ ……………/…………20….г. 

по Договор № …………………… 

 

С настоящото заявяваме нашето желание, при условията на Договор № 

……………… да бъде извършена услуга / доставка на: 

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

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

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

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

 

Начинът на плащане на материалните средства/услугите по тази заявка ще бъде, 

както следва: 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КИС“           

     ……………………………… 

        /звание, име, фамилия/ 

                                                                           

      ……………………………….  

                /подпис и печат/                                                                 

 

Забележка: Заявката за доставка се съгласува от ръководителите на следните структури:  

директор на Дирекция „Отбранителна аквизиция“, директор на дирекция „Планиране, 

програмиране и бюджет“ и директора на Дирекция „Финанси“. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

 


