
 
рег. № …………../...... ..... 2018 г. 

ДО 

УПРАВИТЕЛИТЕ НА „ТМС КО“ ООД 

Г-Н ЮРИЙ МИТЕВ И 

Г-Н ВЕНЦИСЛАВ СТАНКОВ 

Факс : 02 9713886ПРАВИТЕЛЯА „ТМС Ко” 

ООД 

факс: 02 9713886 

ПОКАНА 

за участие в процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка на 

основание на чл.164 ал.1 т.5 и чл.64, ал.2 от ППЗОП. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА УПРАВИТЕЛИ, 

 

Във връзка с Решение № 162 /…06.12.2018 г. за обявяване на процедура на 

договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Ви отправям покана за участие 

както следва: 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Предмет на обществената поръчка: 

„Доставка и монтаж на базови станции, ръчни и мобилни абонатски терминали от 

система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти по стандарт ТЕТРА“, 

съгласно техническа спецификация ТС А 69.3098.18. - Приложение № 12 на настоящата 

покана. 

Количество: 

- 2300 броя ръчни абонатски терминала 

- 300 броя мобилни абонатски терминала. 

 

2. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка. 

2.1. Изпълнението на обществената поръчка включва изпълнението на доставките и 

дейностите по техническа спецификация ТС А 69.3098.18. и изискванията на възложителя 

от настоящата покана. 

2.2. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 6 666 666.67 без ДДС и 8 000 

000 лева с ДДС.  

 

3. Срок и място за изпълнение на поръчката. 

3.1. Срокът за изпълнение на поръчката е 5 (пет) години от датата на сключване на 

договора. 

3.2. Място на изпълнение: 

3.2.1. За доставки във в.ф. 26340-София; 

3.2.2. За услуги – на територията на цялата страна – съгласно заявките от директора 

на Дирекция „КИС“.  

 

4. Технически изисквания. 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3, тел.: 92 20640;  факс: 9515169 



Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка, следва да спазва 

изискванията на техническа спецификация ТС А 69.3098.18., /без т. 2.2.1, т. 2.2.2., т 

.2.2.4., т.2.2.5., т 2.2.8., т. 3.1.2.1, т. 3.1.2.2., т. 3.1.2.3/,  указанията от настоящата покана 

и постигнатите договорености. 

Изпълнителят да е оторизиран от производителя на радиокомуникационно 

оборудване, софтуер, аксесоари и резервни части за система АМСПО по стандарт 

ТЕТРА, да предлага тези стоки и услуги и поддръжка в гаранционния срок. 
 

5. Икономически и финансови изисквания. 

5.1. Участникът следва да представи оферта с единични цени и 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. 

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

заявка от представител на Възложителя – директора на Дирекция „КИС“. Заявките се 

съгласуват предварително с директора на Дирекция „Отбранителна аквизиция“ и за 

финансовото осигуряване с директора на „Планиране, програмиране и бюджет“.  

5.3 Възложителят може да не подава заявка и да не достига максималната стойност 

на договора при липса на финансови средства. 

 

6. Начин на плащане. 

6.1. Плащането на договорените доставки, дейности и услуги ще се извърши в 

български лева, по сметката на Изпълнителя, както следва: 

6.1.1. По банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнение и 

представяне на следните документи: 

6.1.1.1. За доставка:  

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, подписан от 

изпълнителя и представител на Възложителя от военното формирование краен получател, 

посочено в договора; 

6.1.1.2. 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, подписан от 

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

директора на Дирекция „КИС“;  

в.) в случай на проведено обучение вместо приемо-предавателния протокол за услуга 

се представя - протокол за проведено обучение подписан от изпълнителя и от 

представител на Възложителя – представител на Възложителя от  Дирекция „КИС“ и 

утвърден от директора на Дирекция „КИС“;. В протокола трябва да има подписи на всеки 

специалист от персонала на възложителя преминал обучението; 

6.2. Акредитив – годишен, неотменяем, със срок на откриване до 60 дни от влизане в 

сила на договора и валидност не по-късно от 15-ти декември на текущата година. 

Условията на акредитива се уточняват предварително между страните.  



6.3.1. Авансово плащане до 100 % от стойността на конкретната заявка (съгласно 

финансовите възможности на Възложителя), като плащането ще се извърши в срок до 60 

(шестдесет) календарни дни, след представяне на следните документи: 

- оригинал на фактура за авансово плащане. 

- оригинал на неотменяема, безусловна банкова гаранция за сумата на аванса, с 

валидност 30 (тридесет) дни след последната доставка или услуга. Текстът на банковата 

гаранция се уточнява между страните. Гаранцията се редуцира пропорционално след 

извършване на отделни доставки или услуги и след представяне на документите по 6.2. в 

дирекция „Отбранителна аквизиция“.  

6.3.2. Останалите проценти до пълната стойност на заявката - плащане след 

доставка, по банков път, в срок до 30 дни след представяне на документите поосочени по 

горе в т. 6.2. (когато е приложимо). 

6.4. Допускат се частични плащания за отделните доставки, услуги и обучение. 

6.5. Допуска се съчетаване на посочените по-горе форми на плащане. 

6.6. Окончателното уточняване на начина на плащане е изключително право на 

Възложителя и се определя в зависимост от финансовите му възможности и се уточнява в 

представената на изпълнителя заявка за доставки и/или услуги. 

 

 

ІІ. Изисквания за преговаряне условията на договора  

 

7.1. Комисията на възложителя провежда договаряне с поканения участник. 

7.2.Направените предложения и постигнатите договорености се отразяват в 

протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника. 

7.3.  Ще бъдат проведени преговори по отношение на: 

- единични цени на доставките и за изпълнението на услугите; 

- срокове за доставка, монтаж, инсталиране и приемане за експлоатация; 

- гаранционни срокове на доставените стоки – в случай, че са по-добри ( по-дълги) 

от посочените в техническата спецификация ТС А 69.3098.18; 

7.4. Няма да бъдат обект на договаряне: 

- Предмета или обема на обществената поръчка, включително и изискванията на 

техническата спецификация ТС А 69.3098.18., 

- Схемата на класификация на етапите по изпълнение на обществената поръчка – 

приложение към проекта на договор; 

 

ІІІ. Гаранция за изпълнение  

 

 8. При подписване на договора за изпълнение на поръчката, участникът, избран за 

изпълнител трябва да представи гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в 

размер на 3% от договорената обща стойност на договора без ДДС и срок на валидност 30 

дни след крайния срок за изпълнение на задълженията по договора (само при представена 

гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция/застрахователна 

полица).  

9. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. 

10. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранциите за 

изпълнение, която може да бъде: 



10.1. Паричен превод по банков път по сметка на: Министерство на отбраната, 

дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър І“ № 1  

IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01 или 

10.2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал или 

10.3.Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя - оригинал.  

10.3.1. Изисквания при гаранции под формата на застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

10.3.1.1. 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. 

10.3.1.2. 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.). 

10.3.1.3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и 

заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по 

договора за доставка).  

10.3.1.4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в 

пълен размер.  

10.3.1.5. 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.  

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 са всички суми за дължими неустойки и лихви и 

др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към 

Изпълнителя.  

10.3.1.6. Във връзка с изпълнението на договора чрез първа доставка/услуга и 

следващи доставки/услуги по писмени заявки в зависимост от потребностите размерът на 

застрахователната сума, посочен в застрахователната полица ще се редуцира 

пропорционално в съответствие с общата стойност на извършените по тях 

доставки/услуги. Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след 

писмено подписано и подпечатано уведомление от Министерство на отбраната към 

застрахователя.  

10.3.1.7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за 

доставка/услуга 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.  



10.3.1.8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 

10.3.1.9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и 

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

други документи. 

10.3.1.10. 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: 

10.3.1.10.1. Изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените 

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

10.3.1.10.2. Връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 

Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

10.3.2 Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 

сключения с Министерство на отбраната договор за доставка и всички други необходими 

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

информация или друга информация, която е защитена със закон. 

10.3.3. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди 

приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 

 

 

ІV. МЯСТО И ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО 

 

11. Място за провеждане на договарянето: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5 , 

Дирекция „Отбранителна аквизиция”. 

12. Дата за провеждане на договарянето - Отварянето на подадената от участника 

оферта и провеждането на преговорите, ще се състои до три работни дни от 

изтичане на крайния срок за подаване на документите по т.14.5. 

 

13. Условия за провеждане на преговорите. 

 

13.1. Участникът ще бъде уведомен по факс за датата и часа на преговорите, 

като ще бъде качено съобщение на профила на купувача, съгласно ППЗОП. При 

установяване на липса, непълнота или несъответствие с изискванията към личното 

състояние на участника, комисията ще уведоми за това участника и ще изиска от 

него документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация, може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на документи 

за участие. 

13.2 Критерий за преговорите и възлагане на поръчката – „най-ниска 

цена“ (без включен ДДС) за цялостно изпълнение на предмета на договора за срок 

от 60 месеца  
 

V. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

14. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

14.1. Изисквания към участника за достъп до класифицирана информация.  

Участникът 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 дирекция „Сигурност на 

информацията“ – МО  (тел. 02/92 20 454 и 02/92 20 277) в срок до 3 (три) дни от 

датата на получаване на поканата.  

14.2 Относно участника да не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. чл. 

157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от Закона за обществените поръчки  (ЗОП) и  чл. 157, ал. 2, т. 

1-4 и 6 от ЗОП. 

14.3. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен участник, за 

когото са налице обстоятелствата чл. 327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ.  

14.4 Относно участника да не са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 във 

връзка с чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.  

14.5 В срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на 

уведомление от Възложителя, във връзка с документите по т.14.1 от настоящата 

покана, участникът следва да представи на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов" № 

12,  дирекция „Отбранителна аквизиция” документите, съгласно чл.106, ал.1 и ал.2 

от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), а именно: 

ЗАЯВЛЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩО: 

14.5.1. Списък на документите; 

14.5.2. Административни Данни за ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, 

съгласно образец – Приложение № 1 към настоящата покана; 

14.5.3. Декларации за обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 ЗОП, 

съгласно образец – Приложение № 2 към настоящата покана; 

14.5.4. Декларации за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1-4 и 6 ЗОП, 

съгласно образец – Приложение № 3 към настоящата покана; 

14.5.5. 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) – съгласно образеца  Приложение № 6; 

14.5.6 Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ (образец) - Приложение № 7.  

14.5.7 Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ (образец) - Приложение 

№ 8. 

ОФЕРТА, СЪДЪРЖАЩА: 

14.5.8. Техническо предложение, отговарящо на изискванията, посочени в 

техническата спецификация ТС С 93.2732.17, съгласно образец – Приложение № 9 

към настоящата покана и съдържащо: 



Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Фирмено заверени копия на валидни документи за оторизиране от 

производители на радиокомуникационно оборудване, софтуер, аксесоари и 

резервни части от състава на сегмента от СКС на БА – Странджа 2, да предлага 

тези стоки и услуги и поддръжка в гаранционния срок. 

14.5.9. Декларация за приемане условията в проекта на договор – съгласно 

образец – Приложение № 4 към настоящата покана; 

14.5.10. Декларация за срока на валидност на офертата (срокът на валидност 

на офертата следва да е минимум 90 дни, считано от крайната дата за получаване 

на документите за участие). Този срок следва да бъде удължен със срок, писмено 

поискан от Възложителя. Съгласно образец – Приложение № 5 към настоящата 

покана 

14.5.11. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, включващо цените 

по т.5.1. от настоящата покана – съгласно образец – Приложение № 10 към 

настоящата покана. 

цените да са формирани от единичните цени и всички присъщи разходи свързани с 

изпълнението на предмета на поръчката. 

цените на предложените услуги и доставки 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.  

Документите за участие в процедурата се представят от участника или от 

упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, ул. 

„Иван Вазов" № 12, дирекция „Отбранителна аквизиция” в запечатана непрозрачна 

опаковка, съгласно изискванията на чл.47, ал.1 и ал.2 от ППЗОП. 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 -Образец на Административни данни –  

2. Приложение № 2 - Образец на декларация по чл.157, ал.1 и ал.2, т.5 от 

ЗОП ; 

3. Приложение № 3 -Образец на декларация по чл.157, ал.2, т.1-4 и т.6 от 

ЗОП –; 

4. .Приложение № 4  - образец на Декларация за приемане условията в 

проекта на договор; 

5. Приложение № 5 – образец на Декларация за срока на валидност на 

офертата. 

6. Приложение № 6 – 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) ; 



7.  Приложение № 7. – образец на Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ 

-  

8. Приложение № 8 – образец на Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от 

ЗОВСРБ  

9. Приложение № 9 – образец на Техническо предложение. 

10.  Приложение № 10 образец на Ценово предложение за изпълнение на 

поръчката. 

11. Приложение № 11 - Проект на договор  

12. Приложение № 12 - Техническа спецификация ; 
 

 

 

  



Приложение № 1 

(образец) 

 
ДО 

…….............................……… 

…………....................………. 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ 

за ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция 

при провеждането на процедура договаряне без публикуване на обявление за 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:.................................................. 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА, 
 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура на договаряне 

без публикуване на обявление за поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за 

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

подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, които се отнасят до 

изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена. 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

 

Дата ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис на лицето (и печат) ........................................................................................... 

 



 

Приложение № 2 

(образец) 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО 

ЧЛ. 157, АЛ. 1, И АЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗОП 

 

(подава се от участник, подизпълнител и трето лице) 

 

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, ЧЕ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс. 

б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс. 

в) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс. 

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс. 

д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс. 

е) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране 

на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс. 

ж) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс. 

з) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс. 

 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се зачертава) за 

престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна. 

3. Не са налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП 

4. Не съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на 

основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор. 

 

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

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен 

срок от настъпването им. 

 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в 

които се съдържа информация за посочените обстоятелства са: 

 

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

http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_240660
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_1724679
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_1246559
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_240660
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_240668
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_1530229
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_240676
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_1246600
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_344378
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_1246621
http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=5EC03401&IDSTR=0&FIND=_240690


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

3. ...................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), 

които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата са: 

 

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

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

3. ..................................................................................................................................... 

 

 

…………………………………..…. 

място на деклариране 
ДЕКЛАРАТОР: 
 

…………………………………..…. 

дата на деклариране 

............................../............................./ 

подпис                       фамилия 

           печат 

  

 

 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

 

 

  



Приложение № 3 
(образец) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО 

ЧЛ. 157, АЛ. 2, Т. 1 - 4 и 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, ЧЕ: 

 

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 

2. Представляваният от участник не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не се намира в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под 

разпореждане на съда и не е преустановена. 

3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваният от мен участник 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,  

5. Представлявания от мен участник има 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 но за тях е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията. 

6. Представлявания от мен участник има 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 по акт на съответния орган, който не е влязъл в сила. 

Обстоятелствата по 4-6 се декларират в зависимост от това кои са конкретно приложими за 

участника. 

7. Представляваният от мен участник не е лишен 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. 

http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_2134345


8. Представляваният от мен участник няма 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. 

9. Представляваният от мен участник няма установено 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 отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от 

настъпването им. 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които 

се съдържа информация за посочените обстоятелства са: 

 

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

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

3. ...................................................................................................................................... 

 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които 

са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата са: 

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

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

3. ..................................................................................................................................... 

 

 

 

…………………………………..…. 

място на деклариране 
ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 

дата на деклариране 

............................../............................./ 

подпис                           фамилия   

    печат 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника. Когато участникът е 

юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно 

да го представляват.  

 
  



Приложение № 4 
(образец) 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за приемане условията в проекта на договор 

 

 

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. Запознат/а съм и приемам условията в проекта на договор (в частта, 

неподлежаща на договаряне). 

2. Ако бъдем избрани за изпълнител ще сключим договора в законоустановения 

срок. 

 

 

 

 

…………… 

място на деклариране  

                              ДЕКЛАРАТОР:  

………..….  

дата на деклариране  

                              ............................../............................./                                               

   подпис  фамилия 

                                                   печат 

  

 

 



 

Приложение № 5 

(образец) 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за срока на валидност на офертата 

 

 

 

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, ЧЕ: 

 

 

1. Срокът на валидност на офертата е ______________ календарни дни (не по-

кратък от 90 /деветдесет/), считано от датата посочена като крайна дата за получаване на 

офертата;  

 

2. При поискване за удължаване на срока на валидност на офертата, той ще бъде 

удължен със срока поискан от Възложителя.   

 

 

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

деклариране на неверни обстоятелства.    

 

 

Дата: ………………   

                                                                         

ДЕКЛАРАТОР: ....................... 

                 

                Печат          

(подпис) 

              

      /......................................................../ 

                

            (име и фамилия) 

  



Приложение № 6 

(образец) 

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: _______________________________________, притежаващ/а лична карта 
име, презиме, фамилия 

№ ________________, издадена на ________________ от МВР-гр.___________________________, 
                                 дата на издаване                                  място на издаване 
адрес ___________________________________________ в качеството си на __________________, 
                             постоянен адрес                                                                                                                                                      длъжност   

в _________________________________, със седалище ________________ и адрес на управление: 
    наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ 

___________________________, тел./факс _______________, вписано  в Търговския регистър при 

Агенцията по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ ____________ - кандидат/подизпълнител в 

обществена поръчка с предмет: „______________________________________________________”, 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

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

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 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) 

4. Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и произтичащите 

от неспазването му правни последици по смисъла на §14, ал.2 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

_________________ 
(място на деклариране)  

                      Декларатор: _________________           

                                                                         (подпис и печат)    

_______________   
(дата на деклариране) 

                          /_________________________/ 
                                                     (име и фамилия)             

 

Забележка: 
1. Попълва се от всички кандидати или подизпълнители. Когато кандидатът или подизпълнителят 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 подизпълнителя, съгласно представения документ за регистрация.. 
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Приложение № 7 
(образец) 

 

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) 

  



 

Приложение № 8 
(образец) 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ 

 

 

Долуподписаният/ата: __________________________________________, 

(име, презиме, фамилия) 

 

притежаващ/а лична карта № __________, издадена на ____________ от МВР –  

                                                                                            (дата на издаване) 

 

гр. ___________, адрес ________________________________________________, 

(място на издаване)    (постоянен адрес) 

 

в качеството ми на _________________, в ________________________________, 

(длъжност) (наименование на юридическото лице) 

 

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 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. 

 

 

 

 

гр.: …………………….….    ДЕКЛАРАТОР: 

 

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



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

(образец) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка и монтаж на базови станции, ръчни и мобилни абонатски терминали от 

система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти по стандарт ТЕТРА“, съгласно 

техническа спецификация ТС А 69.3098.18. 

В съответствие с изискванията на техническата спецификация и указанията, представяме 

следната оферта:   

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

2. ….……………………………………………………………………………………… 

 

Прилагаме документи както следва : 

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

2. ….……………………………………………………………………………………… 

 

 

Дата: …………. 2018 г.                                 …………………………… 

                                                                              /име и фамилия/ подпис и печат  

 

Упълномощен  да подпише предложението от името и за сметка на 

…..........…………………..……………………………….……… 

/изписва се името на Участника/  

………………………....…………………………..………………... 

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

 

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: „Доставка и монтаж на базови 

станции, ръчни и мобилни абонатски терминали от система Автоматизирана мрежа за свръзка с 

подвижни обекти по стандарт ТЕТРА“, съгласно техническа спецификация ТС А 69.3098.18., в 

качеството си на законен/ упълномощен представител на 

……………………………………………………………. предлагам следното: 

1. Единични цени за …………..…….. /…………………………/ лв. без ДДС и с вкл. ДДС - 

………… /………………./ лв. 

2. Единични цени за …………..…….. /…………………………/ лв. без ДДС и с вкл. ДДС - 

………… /………………./ лв. 

3. Единични цени за обучение на 10 (десет) души за администриране, настройка и 

управление на система АМСПО лева без ДДС и с вкл. ДДС, както следва: 

…………………………………. 

4. Единични цени за ………………………………………………………..…….. (описват се 

предложенията на участника) /…………………………/ лв. без ДДС и с вкл. ДДС - ………… 

/………………./ лв. 

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. 

 

Забележка:       
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.      

    

Дата: …………. 2018 г.                                …………………………… 

                                                                                  име и фамилия, подпис и печат 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

ДОГОВОР 

 

№ ................../.........2018 г. 

 

Днес, ……………2018 г., в гр. София между Министерството на отбраната на 

Република България, с адрес: София, ул. „Дякон Игнатий” № 3, БУЛСТАТ 000695324, 

представлявано от Министъра на отбраната Красимир Дончев Каракачанов, наричано за 

краткост „Възложител”, от една страна и 

„ТМС Ко”   седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, гр. София-

1111, ул. „Голаш” № 24Б, вписано в Търговския регистър при Агенцията за вписванията с 

ЕИК 203049232, представлявано от Венцислав Йорданов Станков - управител,  наричано 

за краткост „Изпълнител”, от друга страна, се сключи настоящия договор, като страните 

се споразумяха за следното: 

 

ЧЛЕН 1.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

(1) „Доставка и монтаж на базови станции, ръчни и мобилни абонатски терминали от 

система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти по стандарт ТЕТРА“, 

съгласно техническа спецификация ТС А 69.3098.18., без т. 2.2.1, т. 2.2.2., т .2.2.4., т.2.2.5., 

т 2.2.8., т. 3.1.2.1, т. 3.1.2.2., т. 3.1.2.3  – - Приложение 3 на настоящия договор. 

Количество: 

- 2300 броя ръчни абонатски терминала 

- 300 броя мобилни абонатски терминала. 

(2) Изготвяне на технически проекти, подготовка на помещения за монтаж на базови 

станции, монтаж и пускане в експлоатация на базови станции и прилежащото им и 

осигуряващо оборудване (системи): – антенно-фидерни устройства, системи за 

електрозахранване, резервиране на електрозахранването, заземление, мълниезащита и 

климатизация. 

(3) Монтаж на ръчни и мобилни абонатски терминали в мобилен вариант 

(автомобил) и монтаж на мобилни абонатски терминали в стационарен вариант 

(помещение/сграда) 

(4) Други дейности, услуги и доставки, свързани с доставката и монтажа на базовите 

станции и ръчните и мобилни абонатски терминали при наличие на непредвидени или 

специфични дейности, услуги и доставки при конкретни технически решения.   

(5) Всички доставки и услуги са съгласно техническа спецификация ТС А 69.3098.18 

- Приложение 3 на настоящия договор, представляващо негова неразделна част. 

(6) 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 директора на 

Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“, като в същите ще бъде определен 

начина на плащане.   

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

на договора при липса на финансови средства. 

 

ЧЛЕН 2. ЦЕHА НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

(1) Цената и общата стойност на договора е  …..  лева (…….) с ДДС и включва 

цените на всички доставки и услуги изпълнени за срока на настоящия договор. 

 



(2) Цената и общата стойност на договора включва всички права, вещи и действия по 

договора и неговите приложения. 

 

 (3) Плащането на договорените доставки, дейности и услуги ще се извърши в 

български лева, по сметката на Изпълнителя в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, BIC код: 

UNCRBGSF, IBAN: BG46UNCR96601048141500, както следва: 

1. По банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни: 

1.1.За доставка - след изпълнение и представяне на следните документи:  

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, подписан от 

изпълнителя и представител на Възложителя от военното формирование краен получател, 

посочено в договора; 

1.2. За извършени услуги - след изпълнение и представяне на следните документи: 

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

директора на Дирекция „КИС“; 

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

изпълнителя и представител на Възложителя – директора на Дирекция „КИС“;  

в.) протокол за проведено обучение подписан от изпълнителя и от представител на 

възложителя – директора на Дирекция „КИС”. В протокола трябва да има подписи на 

всеки специалист от персонала на възложителя преминал обучението; 

г.) при изпълнение на т. 8.1. от техническата спецификация ТС А 69.3098.18 се 

представя протокол за приемни изпитвания. 

2. Акредитив – годишен, неотменяем, със срок на откриване до 60 дни от влизане в 

сила на договора и валидност не по-късно от 15-ти декември на текущата година. 

Условията на акредитива се уточняват предварително между страните. Разходите по 

акредитива са за сметка на Изпълнителя.  

3. Авансово плащане до 100% от стойността на конкретната заявка (съгласно 

финансовите възможности на Възложителя), като плащането ще се извърши в срок до 60 

(шестдесет) дни, след представяне на следните документи: 

- оригинал на фактура за авансово плащане. 

- оригинал на неотменяема, безусловна банкова гаранция за сумата на аванса, с 

валидност 30 (тридесет) дни след последната доставка или услуга. Текстът на банковата 

гаранция се уточнява между страните. Гаранцията ще се редуцира пропорционално след 

извършване на отделни доставки или услуги и след представяне в дирекция 

„Отбранителна аквизиция“ на документите по т. 1. 

Или: - оригинал на полица за застраховка обезпечаваща авансовото плащане чрез 

покритие отговорността на изпълнителя, отговаряща на изискванията описани в 

Приложение № 8 към настоящия договор. 

4. Останалите проценти до пълната стойност на заявката - плащане след изпълнение, 

по банков път, в срок до 30 дни след представяне на документите поосочени по горе в т. 1 

(когато е приложимо). 

5. Допускат се частични плащания за отделните доставки, услуги и обучение. 

(4) Допуска се съчетаване на посочените по-горе форми на плащане. 

(5) Окончателното уточняване на начина на плащане е изключително право на 

Възложителя и се определя в зависимост от финансовите му възможности, като се 

уточнява в представената на Изпълнителя заявка за доставки и/или услуги. 



ЧЛЕН 3.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

(1) За срока на договора Изпълнителят се задължава да извърши всички необходими 

дейности свързани с износ, внос, пакетиране за експорт, обработка, вътрешен транспорт, 

транспортни разходи, застраховки, митническо посредничество, логистика, транспорт до 

склада на Възложителя, съгласно Член 6, ал. 2 на настоящия договор, инженерна дейност 

и управление на проекта, заводско изпитване, дейности по монтаж и запускане на 

доставените изделия и оборудване, обучението на служителите на възложителя, както и 

получаването на документите необходими за изпълнение на тези дейности. 

(2) Изпълнителят се задължава при монтиране на базови станции в обекти, които 

нямат статут на комуникационни точки, да извърши разработване на необходимите 

технически инсталационни проекти за разполагане и монтаж на оборудването, антенно-

фидерните устройства и системите за електрозахранване, заземление и мълниезащита и да 

извърши дейностите по монтажа и пускането в експлоатация, съгласно техническата 

спецификация и одобрените проекти. 

(3) Изпълнителят е длъжен да предоставя всяка информация при поискване от 

Възложителя, включително и необходимата за вграждане на национален защитен 

алгоритъм - по всяко време за хода на изпълнението на договора. Предоставената 

информация не освобождава Изпълнителя от задълженията му по договора. 

(4) Изпълнителят се задължава при приемането на оборудването, собственост на 

Възложителя, за монтаж извън територията и владението на Възложителя, да застрахова 

за своя сметка предаденото му имущество за времето, през което то ще е в негово 

държане и да полага грижа на добър стопанин за него. За приемане на оборудването се 

изготвя протокол съгласно Приложение 5 на настоящия договор. 

(5) Възложителят се задължава да оказва съдействие при издаването на 

необходимите документи и на достъп до местата за монтаж на оборудването. 

(6) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя дължимите суми по 

начините, съгласно Член 2 на настоящия договор. 

(7) Възложителят, чрез свои упълномощени представители, е длъжен след 

приемането по количество и качество на доставените изделия, на извършените услуги и 

дейности, да подпише Приемо-предавателни протоколи, които да бъдат оформени 

съгласно образеца от Приложение 4 на настоящия договор   

(8) Изпълнителят осигурява гаранция на доставеното оборудване за срок от 24 

(двадесет и четири) месеца считано от датата на подписването на протокола за приемане 

функционирането на доизградената част на системата, в пълен обем и във всички режими. 

(9) Възложителят се задължава в срок от 10 работни дни от датата на подписване на 

настоящия договор, да уведоми Изпълнителя за длъжностните лица, които ще бъдат 

упълномощени да представляват Възложителя за подписване на документите 

удостоверяващи изпълнението на договора.  

 

ЧЛЕН 4.  ГАРАНЦИИ  

(1) Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя, при подписването на 

договора, банкова гаранция, парична гаранция или гаранция под формата на застраховка 

за изпълнение на договора, в размер на 3 % от прогнозната стойността на договора, а 

именно …………. лева (………..) лева без ДДС, със срок на валидност 30 (шестдесет) дни 

след срока на договора. 

(2) Банковата гаранция по ал. 1, редуцируема, неотменяема и безусловна, се открива 

в полза на Министерство на отбраната, за изпълнение на настоящия договор и се издава 

от посочена от Изпълнителя банка, като съдържанието и формата предварително се 

съгласува и одобрява от Възложителя. 



(3) Възложителя ще редуцира гаранцията пропорционално при извършване на отделни 

доставки или услуги в изпълнение на конкретни заявки. 

(4) Паричната гаранция по ал. 1 се превежда по банков път по сметка на Министерството на 

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

(5) Гаранция под формата на застраховка обезпечаваща изпълнението чрез покритие 

отговорността на изпълнителя отговаряща на изискванията описани в раздел ІІІ, т.10.3 на 

документацията за участие в процедурата.  
 

ЧЛЕН 5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ 
(1) Качеството на доставяното оборудване, трябва да съответства на изискванията на 

техническите условия на производителя и функционални изисквания, съгласно предназначението 

на изделията. 

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

от Правилник за устройството и дейността на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” 

(обн. ДВ. бр.44 от 10.06.2011г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 12.04.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 

3.10. 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 19.02 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 26.04. 2016г., изм. и 

доп. ДВ. бр.80 от 6.10.2017г.). 

(3) Представител на Възложителя по отношение на контрола на качеството е Института по 

отбрана „проф. Цв. Лазаров“.  

1.Оценяването на съответствието при доизграждане и развитие на АМСПО се извършва 

чрез провеждане на приемни изпитвания. 

2.При изпитванията да се предвиди 72 /седемдесет и два / – часова, непрекъсната работа на 

АМСПО.  

(4) За удостоверяване на качеството по договора, Изпълнителят представя на Възложителя 

(представителя по качеството - Института по отбрана и военното формирование - краен 

получател) следните документи: 

1. Документ за качество на стоката, издаден от производителя, придружен с превод на 

български език; 

2. Документ, доказващ произхода на стоката, придружен с превод на български език; 

3 Декларация за съответствие, издадена от изпълнителя, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 – 

1:2010; 

4. Гаранционна карта, издадена от изпълнителя с упоменати номера, идентифициращи 

доставената стока – копие заверено „вярно с оригинала”. 

(5) Съответствието на доставяните изделия и консумативи с изискванията на договора се 

удостоверява с Протокол за оценка на съответствието. Същият предхожда подписването на 

Приемо-предавателния протокол. При установяване на несъответствие на доставяните изделия и 

консумативи с изискванията на договора, се съставя Констативен протокол (в свободна форма), в 

който се посочват констатираните несъответствия. Констативният протокол се изготвя в три 

екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (дирекция „Отбранителна 

аквизиция” и Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”). За изготвянето на Протокола за 

оценка на качеството, Изпълнителят се задължава, най-малко 5 (пет) работни дни преди 

доставката, да уведоми Института по отбрана „проф. Цв. Лазаров“. 

(6) Гаранционният срок на стоките предмет на договора е ……. (………………..) месеца в 

периода на експлоатацията. 

(7) Гаранционният срок започва да тече от датата на двустранно подписаният приемо-

предавателен протокол за доставка на стоката; 

(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. 

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

ползвателя и представител на изпълнителя на Акт за възстановяване, съгласно образец 7  

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 резервни части, 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. 
    

ЧЛЕН 6. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

(1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е за 5 (пет) години от датата на 

подписването му. 

(2) Място на изпълнение: 

-  за доставките - в поделение 26340-София; 



- за подготовка на помещенията, монтаж и включване за експлоатация - съгласно 

местонахожденията на обектите и местата, които ще се представят на Изпълнителя чрез 

заявки от представителя на възложителя директора на Дирекция „КИС“, след 

подписването на настоящия договор, по реда на ЗЗКИ.   

 

ЧЛЕН 7. РЕКЛАМАЦИИ И САНКЦИИ 

(1) Възложителят има право в срок до 30 (тридесет) дни от подписване на приемо-

предавателните протоколи за доставка и/или за услуги да предяви рекламации за липси по 

отношение на количеството. Рекламацията се придружава с констативен протокол. 

Изпълнителят се задължава да достави липсващите части или документация  в рамките на 

30 ( тридесет) дни от датата на получаване на рекламацията по факс.  

(2) В случай, че Изпълнителят не достави липсващите възли, детайли и изделия в 

указания срок, то за всеки просрочен ден дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и 

пет процента) от стойността на недоставените възли, детайли и изделия, но не повече от  

стойността на липсващите възли, детайли и изделия. 

(3) Изпълнителят дължи неустойки при забава при отстраняване на дефекти по 0,05 

% (нула цяло нула пет процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % (петдесет 

процента) от стойността на изделието, възела, детайлите, софтуера показали дефект. 

(4) Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси 

реално изпълнение на договора и обезщетение за претърпените вреди над размера на 

неустойките. 

(5) В случай, че забавата е по вина на Възложителя (не допусне Изпълнителя до 

обект или др.) Изпълнителят няма да носи отговорност за последното и съответно не 

дължи санкции. 

(6) В случай на неизпълнение на свои задължения по този договор, неизправната 

страна дължи на изправната страна неустойка за забава, в размер на 0,05 % (нула цяло и 

нула пет процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (пет процента) от 

стойността на просрочената част или етап. 

(7) В случай на пълно неизпълнение на задълженията по договора от страна на 

Изпълнителя, последния дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора. 

(8) Възложителят може да приспадне размера на дължимата неустойка по договора 

от гаранцията по чл.4. В този случай Изпълнителят е длъжен да допълни размера на 

гаранцията след покана от Възложителя. 

 

ЧЛЕН 8. ИЗПИТВАНЕ И ИНСПЕКТИРАНЕ 

(1) Представители на Възложителя участват в заводските изпитвания и инспекции, 

съгласувано с Изпълнителя и за сметка на Изпълнителя. 

(2) Изпълнителят и Възложителят съгласуват помежду си писмено датите на 

изпитванията и инспекциите минимум 20 (двадесет) работни дни преди провеждането им.  

(3) Изпълнителят организира изпитвания на място (във войскови условия) на 

базовите станции в присъствието на представители на Възложителя. Изпитванията се 

провеждат по съществуващи и утвърдени от директора на дирекция „КИС“ програми и 

методики за приемни изпитвания. 

(4) Изпълнителят осигурява всички необходими устройства, материали и 

консумативи, необходими за изпитванията. 

(5) За резултатите от проведените изпитвания се подписва двустранен протокол със 

съответните изводи и предложения“.    

ЧЛЕН 9. 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). Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, предоставена 

и/или разработена във връзка с изпълнение на договора са: 

1.От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

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. 

           1.2.Длъжностните лица, определени да: 

           1.2.1. Осъществяват контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по 

неговото прилагане и консултират изпълнителя при изпълнението на договора; 

          1.2.2. Съпровождат изпълнението на договора във връзка със защитата на 

класифицираната информация. 

           1.3. Командирите/началниците на военни формирования, които се явяват място на 

изпълнение на дейности, свързани с достъп до класифицирана информация по настоящия 

договор, да определят длъжностни лица, отговорни за: 

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

по неговото прилагане и специфичните изисквания за защита на класифицираната 

информация по договора. 

1.3.2. Изпълнението на договора и съпровождането на дейности, свързани със 

защитата на класифицираната информация. 

1.3.3. Осигуряване на достъпа до обектите на работните групи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

свързани с изпълнението на договора. съгласно условията по чл. 3, ал. 5 от договора.  

 

2.От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

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. 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 настоящия договор. 

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 писменото съгласие от служителя по сигурност на 

информацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

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

изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /на адрес: Дирекция „Сигурност на информацията” – МО, 

ул. „Дякон Игнатий“ № 3, София/ списък на лицата, на които е възложено 

непосредственото изпълнение на договора. Списъкът да съдържа следната информация: 



Име, презиме, фамилия; ЕГН; номер на разрешенията за достъп до класифицирана 

информация /РДКИ/ и Задачите, които длъжностното лице изпълнява. 

3.5. При промяна на информацията от Списъка по т. 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. 4 и удостоверението за сигурност /УС/, както и преди назначаването на 

нови и/или допълнителни лица от Списъка по т. 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 1039. 

3.7. Длъжностните лица от Списъка по т. 3.4 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. 3.6, както и на декларациите по т. 3.7. 

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

формирования и обекти, в срок от 20/двадесет/ работни дни след подписването на 

настоящия договор, да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /на адрес: Дирекция „Сигурност на 

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

налага влизане в такива военни формирования и обекти. Списъкът да съдържа следната 

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

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

информация /РДКИ/; номер на формированието или обекта за допускане. 

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 ССИ по чл. 106 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: 

1. Чрез лицата по ал. (2), т. 1.1 да осъществява контрол по прилагане на 

специфичните изисквания за защитата на класифицираната информация от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, залегнали в договора. 

2. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно настъпили промени 

във вътрешноведомствената нормативна база в областта на сигурността на информацията, 



касаещи изпълнението на настоящия договор.  

3. 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. 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. 

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

сигурност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6. Да консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, по отношение 

защитата на класифицираната информация. 

ЧЛЕН 10.  ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

(1) Собствеността и риска от погиване на изделията, доставени съгласно настоящия 

договор, се прехвърлят от Изпълнителя на Възложителя с подписването на приемо-

предавателния протокол Приложение 4 на настоящия договор. 

(2) Рискът от погиване или щети на оборудването, собственост на Възложителя, 

предавано на Изпълнителя за монтаж, се прехвърля върху Изпълнителя с протоколите за 

отговорно съхранение - Приложение 5 и се връща върху Възложителя с подписването на 

приемо-предавателния протокол за извършването на монтажа и пускането в действие – 

Приложение 4 на договора.  
 

ЧЛЕН 11.  ТРАНСПОРТ И ОПАКОВКА 

(1) Изпълнителят ще осигури подходящ транспорт и съответната опаковка на 

оборудването, доставяно съгласно Приложение 1 на настоящия договор, по време на 

доставката и монтажа му в местата на монтажа и до извършване на всички дейности до 

подписването на приемо-предавателен протокол за извършването на монтажа и пускането 

в действие. 

(2) Цената на опаковката, маркировката и съпътстващите ги документи е включена в 

договорената цена.  

ЧЛЕН 12.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

(1) Договорът се прекратява с извършване на предвиденото в него. 

(2) Едностранно, с 14 дневно писмено предизвестие от изправната страна, при 

неизпълнение на договора от неизправната страна.  

(3) Едностранно от Възложителя при констатиране неизпълнение от страна на 

Изпълнителя на задълженията по сигурността.  

(4) Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните, изразено 

писмено и подписано от тях. 

(5) Едностранно от Възложителя с 14-дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. 

 

ЧЛЕН 13. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

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

задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряко 

следствие от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, 

блокади, ембарго, земетресения, правителствени актове и други обстоятелства с 

форсмажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно 

оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне на 

двустранен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по 

договора. 

(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в десетдневен срок от 

настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми насрещната страна. 



При неизпълнението на това задължение, страната не може да се позовава на 

непреодолима сила. 

(3) Страната, която е в забава не може да се позовава на непреодолима сила. 
    

ЧЛЕН 14. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

(1) Всички изменения по договора са действителни само с писменото съгласие между 

двете страни. 

 (2) Всяка страна се задължава при промяна на адреса и банковите cи сметки да 

уведоми незабавно другата страна чрез 10 (десет) дневно писмено предварително 

уведомление. 

(3) Всички уведомления, които трябва да бъдат изпращани по договора са в писмен 

вид и трябва да бъдат изпратени чрез поща, телеграма, телекс или факсимиле, трябва да 

се смята за доставено на датата на получаването му. 

(4) Всички изменения и допълнения задължително се одобряват от Възложителя 

(представител на Възложителя) чрез допълнително споразумение на настоящия договор. 

Изпълнителят е длъжен да направи писмено предложение за изменение и допълнение, 

което може да се приеме или отхвърли едностранно от Възложителя. 

(5) Посочените в настоящия договор приложения представляват негова неразделна 

част. 

(6) Цялата кореспонденция между страните по договора ще се извършва на 

български език в писмен вид.   

(7) Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на договора се решават чрез 

преговори между страните, а в случай на не постигане на съгласие - по съдебен ред пред 

компетентния български съд. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 

 

Приложение 1: Схема за класификация на етапите за изпълнение на договора; 

Приложение 2: Заявка за доставка/услуга - образец. 
Приложение 3: Оферта на изпълнителя  включваща –  

1. Цени на оборудване за доставки; 

2: Цени на услугите по монтажа, пускането в действие, подготовка на помещения и 

включване в мрежата на доставеното оборудване на система АМСПО „TETRA”. 

3: Цени на обучение; 

Приложение 4: Приемо-предавателен протокол /за стоки и услуги/ - 2 образеца. 

Приложение 5: Протокол за отговорно пазене и съхранение - образец. 

Приложение 6: Акт за рекламация - образец. 

Приложение 7: Акт за възстановяване - образец. 

Приложение 8 Изисквания на които следва да отговаря застраховката обезпечаваща 

авансовото плащане чрез покритие отговорността на изпълнителя. 

 

ДОГОВАРЯЩИ:  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

  



Приложение № 2 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 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 № 4 

към договор № УД 04-__/___.___.201__ г. 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 

__________________________ 
(командир/началник на в.ф.) 

__________________________ 
(звание, подпис и фамилия) 

___.___.201__ г. 

 

 

П Р О Т О К О Л 

за предаване/приемане на заявени за доставка материални средства 

 

Днес, ___.___.201__ г., съгласно _______ на Договор № УД 04-__/__.__.201_ г., 
 (точка, буква) 

сключени между Министерство на отбраната и „ТМС Ко” ООД и на основание 

заявка/и с рег. № _______________ за доставка на ______________________, 

представители на Възложителя в състав: 

Председател: ______________________________________________________ и 
(звание, име, презиме, фамилия и длъжност) 

Членове: 1. _________________________________________________________ 
(звание, име, презиме, фамилия и длъжност) 

2. _________________________________________________________ 
(звание, име, презиме, фамилия и длъжност) 

и представители на Изпълнителя 

1. ________________________________________________________ 
(име, презиме, фамилия и длъжност) 

2. ________________________________________________________ 
(име, презиме, фамилия и длъжност) 

се събра със задача да приемат/сдадат заявените за доставка ___________________, 

както следва: 

№ 
по 
ред 

Описание на оборудването 

К
о
л

и
ч

. 

б
р

. Ед.цена, 

в лева, 

без ДДС 

Ед.цена, 
в лева, 
с ДДС 

Обща цена, 

в лева, 
с ДДС 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

 Обща сума c ДДС:      

 



На поименно описаните в този протокол ________________________________ 

____________ доставени от Изпълнителя е извършена проверка от представителите 

на Възложителя и същите реално отговарят на заявените. 

Настоящият протокол се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един 

за в.ф._________________________, един за дирекция „КИС“, един за дирекция 

„Отбранителна аквизиция“ и един за Изпълнителя. 

 

 

Представители на Възложителя:  Представители на Изпълнителя: 

__________________/____________/  __________________/____________/ 

__________________/____________/  __________________/____________/ 

__________________/____________/  __________________/____________/ 

__________________/____________/  __________________/____________/ 
(звание, подпис, фамилия)  (подпис и фамилия) 

 

 

 

Отпечатано в 4 екз. 

Екз.№ 1  – в.ф. ___________ 

Екз.№ 2  – „ТМС Ко” ООД  

Екз.№ 3  – Дирекция „КИС” 

Екз.№ 4 – Дирекция „Отбранителна аквизиция” 

 

 

 



У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 

__________________________ 
(командир/началник на в.ф.) 

__________________________ 
(звание, подпис и фамилия) 

___.___.201__ г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗА ПРЕДАВАНЕ/ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 

 

 

Днес, ___.___.201__ г., съгласно ______ на Договор № УД 04-__/__.__.201_ 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 и услуги от 

Изпълнителя, както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование на извършените дейности и услуги брой 

ед. цена 

с ДДС 

/лв./ 

Обща 

стойност 

/лв./ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

На поименно описаните в този протокол дейности и услуги 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 

Изпълнителя и един за в.ф. __________________________. 

 



 

 

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 

– „ТМС Ко” ООД 

Екз.№ 

4 

– в.ф. ___________ 

 
  



Приложение № 5 

към договор № УД 04-__/___.___.201__ г. 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 

__________________________ 
(командир/началник на в.ф.) 

__________________________ 
(звание, подпис и фамилия) 

___.___.201__ г. 

 

ПРОТОКОЛ ЗА ОТГОВОРНО ПАЗЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

№ .......... 

Днес ___.___.201__ г., на основание договор № УД 04-__/__.__.201_ г., 

сключен между Министерството на отбраната и „ТМС Ко” ООД, се подписа 

настоящия протокол между представители на Възложителя в състав: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 
 (звание, име, фамилия и длъжност) 

и представители на Изпълнителя: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 
 (име, фамилия и длъжност) 

въз основа на който: 

1. Възложителят предава на Изпълнителя за отговорно пазене и извършване 

на услугите по горепосоченият договор, оборудване, както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование Фабр./ каталожен № 
бр../м 

 

Цена 

с ДДС 
Обща сума 

      

2. Изпълнителят се задължава да пази оборудването и да го върне на 

Възложителя съгласно условията на горепосочения договор. 

3. Изпълнителят няма право да се разпорежда с оборудването. 

4. Изпълнителят е длъжен да пази оборудването с грижата на добър търговец. 

5. В случай, че по вина на Изпълнителя оборудването погине или стане 

неизползваемо според предназначението си, Изпълнителят дължи възстановяване 

за своя сметка на същото оборудване и неустойка в размер на 3 % от стойността на 

оборудването. 

Представители на Възложителя:  Представители на Изпълнителя: 

__________________/____________/  __________________/____________/ 

__________________/____________/  __________________/____________/ 
(звание, подпис, фамилия)  (подпис и фамилия) 

 
Отпечатано в 2 екз. 

Екз.№ 1 – „ТМС Ко” ООД 

Екз.№ 2 – в.ф. ___________ 
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Приложение 6 

към договор № УД 04-.../... 07.2015 г. 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 

__________________________ 
          (командир/началник на в.ф.) 

__________________________ 
        (звание, подпис и фамилия) 

          ___.___.201_ г. 

 

рег. № __________ / ___.___.201_ г. 

Екз. № ___ 
 

АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 

№ ............../....................... г. 

за ....................................................................................................................... 

(наименование на несъответстващия отбранителния продукт) 
 

Комисия, назначена със заповед № .................../...................... г. на командира 

(началника) на военно формирование..................................................., в състав: 

Председател: ..................................................................................................................... 

и членове:   ........................................................... от ................................................; 

                   ....................................................... от ................................................; 

                   ...................................................... от ................................................; 

се събра да разгледа причините за отклонението от качествените характеристики 

на отбранителния продукт. 

КОМИСИЯТА УСТАНОВИ: 

 1. .............................................................................. заводски № ..........................  

          (наименование на отбранителния продукт) 
серия ......................................, произведен/доставен от производител/изпълнител по 

Договор № .............. между Министерството на отбраната и 

..............................................................................................................................................с 

гаранционен срок ...................... месеца, в сила от ................................................................ 

                                                                                   (дата на доставка ) 
От началото на експлоатацията, отбранителният продукт е отработил 

....................... часа ......................... 

2. Експлоатация на отбранителния продукт ................... .............................................. 

              (посочват се бележките по изпълнението на инструкциите по 

експлоатацията) 
3. Описание на дефекта на отбранителния продукт ........................................... 

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

(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание 

на последния, предполагаеми причини и последствия от дефекта) 
4. Списък на дефектиралите части .................................................................................. 

(продуктите, излезли от строя, се съхраняват от експлоатиращото ги 

формирование до получаване указания от изпълнителя по договора) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 
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Въз основа на изложеното комисията Реши: 

1. Отбранителният продукт не е годен за по-нататъшна експлоатация и подлежи 

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

(ремонт, замяна с нов: посочва се видът на ремонта и къде трябва да се 

извърши той - в експлоатиращото формирование или при изпълнителя по 

договора) 
2. Дефектът е вследствие на ............................................................................................ 

                            (производствен дефект, нарушаване правилата за 

експлоатация и др.) 
 

3. За възстановяване на отбранителния продукт е необходимо 

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

4. Замяната (ремонтът) на отбранителния продукт да се извърши за сметка на 

изпълнителя по договор №…………………. 

5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо изпълнителят по договора в 

срок от ....................... до ........................... 

(да извърши пълна замяна на отбранителния продукт; да предостави отделни 

агрегати и части) 
Допълнителни данни: 

а) Отбранителният продукт е в съхранение/въведен в експлоатация 

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

. 

б) Отбранителния продукт е доставен по Договор № 

......................../....................................., и е получен по 

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

     (фактура, приемо-предавателен протокол и др. № .......................... от 

............./............ /........... г.) 

Изпълнителят по договора се задължава писмено да уведоми директора на 

дирекция „Отбранителна аквизиция” до 10 (десет) дни след закриване на рекламацията, 

за анализа на причините, довели до несъответствието, и за предприетите коригиращи 

действия за повторно недопускане на несъответствие. 

 

Представител на изпълнителя по договора: 

________ / __________ / 

  подпис      фамилия 

 

 

Комисия на потребителя: 

Председател: 

________ / __________ / 

  подпис      фамилия 

 

Членове: 

________ / __________ /                                   ________ / __________ / 

  подпис     фамилия                                            подпис       фамилия 

________ / __________ / 

  подпис      фамилия 

 

Забележка: Актът се изготвя в 6 екз. и се изпраща по разпределение. 
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Приложение 7 

към договор № УД 04-.../... 07. 2015 г. 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 

__________________________ 
(командир/началник на в.ф.) 

__________________________ 
(звание, подпис и фамилия) 

___.___.201_ г. 

 

рег. № __________ / ___.___.201_ г. 

Екз. № ___ 
 

АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 

1. На основание рекламационен акт № ............/................ г. 

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

                                  (наименование на отбранителния продукт) 
3. ............................................................................................................................... 

                         (наименование и номер на повредения блок, възел) 
4. Дата на откриване на неизправността .............................................................. 

5. Отработени часове: 

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

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

6. Описание на неизправността ………………………………………………………. 

7. Извършени са следните ремонтни дейности ................................................... 

8. Отбранителният продукт ……………..  е възстановен със средствата на 

изпълнителя по договор № ....................................................... гр. ....................................., и 

е пломбиран с печат № ................................................................................................... 

9. Възстановеният отбранителен продукт е приет от 

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

                                   (звание и фамилия на представителя на потребителя) 
Отбранителният продукт ……………………………………. се счита възстановен и 

годен за ……………………………………………………………………………………… 

 

    Представител на                                                       Представител на потребителя: 

изпълнителя по договора                                                                

________ / __________ /                                                        ________ / __________ / 

подпис       фамилия                                                                  подпис     фамилия 

           Печат                                                                                          Печат 

 

Забележка. Редът за оформяне и адресиране на акта за възстановяване е същият както 

при акта за рекламация. 
 

 


