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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

І.1. Основания за откриване на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка: 

І.1.1. Пакет от способности CP 5A0109 „Разширение на Системата за 

командване и контрол на въздушното пространство (ACCS)“, финансиран 

частично по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), одобрен 

за реализация на територията на Република България с Решение на 

Министерския съвет № 32/29.08.2012 г.  

І.1.2. Решение за откриване на процедурата. 

І.1.3. Обявление за обществена поръчка. 

І.1.4. Вид на процедурата – ограничена процедура на основание чл. 3, ал. 2, 

т.3; чл. 5, ал. 1, т. 3; чл. 16, ал. 5 и ал. 8, част трета „а“ от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и становище на Служителя по сигурността на информацията с 

рег. № 20-26-432/09.04.2015 г. за наличие на класифицирана информация 

„държавна тайна“. 

Процедурата е за възлагане на обществена поръчка за консултантска 

услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за проект 

3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ от 

Допълнение 2 към Пакет от способности CP 5A0109 „Разширение на Системата 

за командване и контрол на въздушното пространство (ACCS)“, финансиран 

частично по NSIP. Необходимите финансови средства за изпълнение на услугата, 

предмет на обществената поръчка, които са национално задължение са 

планирани в Единния поименен списък на обектите за строителство и 

строителни услуги на МО. 

I.2. Описание на предмета на поръчката. 

Предметът на обществената поръчка е консултантска услуга, която 

включва изпълнението на следните дейности:  

I.2.1. Извършване на оценка за съответствието на инвестиционен проект 

със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал.5, ал. 6, т. 

2 и ал. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на 

комплексен доклад. 

I.2.2. Упражняване на строителен надзор, контрол на качеството, 

количествата и ценообразуването за извършените строителни работи и изготвяне 

на окончателен доклад. 

I.2.3. Упражняване на функции на координатор по безопасност и здраве, 

съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. 

I.2.4. Координиране на строителния процес с експлоатационните 

дружества до въвеждането на обекта в експлоатация. 
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 По проект 3WI31003 се предвижда да бъдат извършени строителни и 

монтажни работи на помещения във военното формирование за разполагане на 

доставено оборудване на Елемента, базиран на софтуера на Системата за 

командване и управление на ВВС на НАТО (ASBE). В същото време, се 

предвижда и временно разполагане и преместване на сега съществуващата 

система за въздушен контрол от едно помещение в друго без да се нарушава 

работоспособността на същата.  

І.3. Срокове и място за изпълнение на поръчката.   

І.3.1. Срок за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния 

проект със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 и 

заверяване на същите – 20 (двадесет) календарни дни от датата на предоставяне 

на инвестиционния проект от Възложителя на Изпълнителя. 

І.3.2. Срок за упражняване на строителен надзор,  функции на координатор 

по безопасност и здраве, контрол по количествата, качеството и 

ценообразуването и координиране на строителния процес с експлоатационните 

дружества – започва от датата на подписване на протокол за откриване на 

строителната площадка и завършва с въвеждането на обекта в експлоатация. 

 І.3.3. Местонахождение на обекта: военно формирование 44 510, гр. 

София. 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ.  

 ІІ.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да 

участват физически, юридически лица и техни обединения, които са от страни-

членки на НАТО. 

 ІІ.2. Възложителят провежда предварителен подбор въз основа на 

подадените заявления за участие в процедурата, с цел да определи кандидатите, 

които имат необходимите възможности да изпълнят обществената поръчка и 

отговарят на изискванията за достъп до класифицирана информация. 

ІІ.3. Всички разходи за подготовка и участие в процедурата са за сметка на 

кандидата. 

ІІ.4. Свързани лица или предприятия не може да бъдат отделни кандидати 

в процедурата. 

ІІ.5. Не се допуска кандидат да участва в заявлението на друг кандидат за 

същата поръчка под каквато и да е форма, включително кандидатите да сключват 

споразумения помежду си във връзка с поръчката, както и да си възлагат работи 

като подизпълнители един на друг за целите на същата.  

 II.6. В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, 

същото следва да представи копие на договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението 

– и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва неговия 

представляващ. Договорът следва да съдържа: клаузи, които гарантират, че 
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всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за 

изпълнението на договора; описание на разпределението на дейностите, които 

участниците в обединението ще извършват при изпълнение на поръчката; срок за 

съществуване на обединението, които следва да бъде най-малко за времето, за 

което поръчката ще бъде изпълнена. 

II.7. Не се допускат промени в обединението след подаване на заявлението 

за участие в процедурата. 

II.8. Лице, което участва в обединение, не може да представя 

самостоятелно Заявление за участие и/или оферта. 

II.9. При участие на обединения, които не са юридически лица, 

съответствието с критериите за подбор (с изключение на изискванията за 

класифицирана информация) се доказва от един или повече от участниците в 

обединението. Изискването за регистрация по чл. 49 от ЗОП, се доказва от 

участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. При участие 

на обединения, които не са юридически лица,  документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 

букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 

се представят само за участниците, чрез които обединението доказва 

съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.  

II.10. Кандидат може да докаже съответствието си с изискванията за 

финансово и икономическо състояние, технически възможности и/или 

квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, които също 

следва да отговарят на изискванията за достъп до класифицирана информация. В 

тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на 

съответните възможности, кандидатът представя доказателства, че при 

изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

В тези случаи, кандидатът представя доказателства, че при изпълнението на 

поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица (Декларация 

Приложение №6 и/или Декларация Приложение №16). Трети лица може да бъдат 

посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от 

правната връзка на кандидата с тях.  

II.11. Кандидатите може без ограничения да ползват подизпълнители при 

спазване разпоредбите на чл. 45а, ал. 1 от ЗОП, като декларират това 

обстоятелство в Приложение №1 към настоящата документация. Кандидатът 

трябва да представи към Заявлението си за участие и Декларация от избрания 

подизпълнител (Приложение №6), както и изискуеми за подизпълнителя 

документи по т. V.3.5, т. V.3.6, т. V.3.7.1 и т. V.3.13. от настоящата 

документация. 

II.12. Специфичните изисквания за защита на класифицираната 

информация, съгласно проекта на договор в настоящата документация 

(Приложение № 12) се отнасят и за подизпълнителите, както и за всеки участник 

в обединение, което не е юридическо лице. 



6/48 

 

II.13. В договорите с подизпълнители, кандидатът е длъжен да включи 

клаузи за опазване на класифицираната информация, станала известна в хода на 

процедурата, както и по време и след приключване изпълнението на поръчката. 

II.14. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

Заявлението на кандидат в процедурата, не може да представя самостоятелно 

Заявление и/или оферта. 

 II.15. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, 

както следва: 

- Когато срокът е посочен в дни, той приключва в края на последния ден на 

посочения период; 

- Когато последният ден от срока съвпада с официален български празник 

или почивен ден, се счита, че срокът приключва в края на следващия работен 

ден; 

- Ако не е упоменато друго, терминът „дни” в настоящата документация и 

приложенията към нея, да се чете „календарни дни”. 
 

III. УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА.  

III.1.  До разглеждане в предварителен подбор на кандидатите ще бъдат 

допуснати единствено заявления, които отговарят на законовите изисквания и 

тези, предвидени в настоящата документация. 

III.2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки 

кандидат/участник, за който се установят обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 

1, 2а, 4, 5 и 6 и ал. 5 от ЗОП. 

III.3. Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители при 

изпълнение на поръчката и по отношение на подизпълнителите не са изпълнени 

изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, кандидатът се отстранява от 

процедурата.  

III.4. Кандидат, който е подал самостоятелно заявление за участие и в 

същото време е посочен като участник в обединение или като подизпълнител в 

заявлението на друг кандидат (представил е декларация за съгласие да участва 

като подизпълнител), се отстранява от процедурата.  

III.5. При нарушаване на условията за надеждност от гледна точка на 

сигурността по ЗЗКИ и/или когато не са спазени изискванията относно защитата 

на класифицираната информация, кандидат/участник се отстранява от 

процедурата.  

III.6. Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС) на дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица, се забранява пряко 

или косвено участие в процедурата, включително и чрез гражданско 
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дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, освен при наличие на обстоятелства по чл. 4 от 

цитирания Закон. Обстоятелствата, свързани със забраната по чл. 3, т. 8 от Закона 

се удостоверяват с декларация (Приложение №13 от документацията).  

III.7. От процедурата ще бъде отстранен кандидат, който представи оферта 

със заявлението си за участие. 

III.8. Възложителят кани участниците (кандидатите, които са получили 

покана за представяне на оферта) да удължат срока на валидност на офертите, 

когато той е изтекъл. На основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП, участник, който след 

покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, 

се отстранява от участие. 

III.9. От процедурата ще бъде отстранен кандидат/участник, който не 

представи някой от изискуемите от Възложителя документи при спазване 

разпоредбите на чл. 68, ал. 8-10 от ЗОП, както и в случаите на чл. 70, ал. 3 от 

ЗОП.  

III.10. От процедурата се отстранява кандидат/участник, който е 

представил заявление/оферта, които не отговарят на условията на настоящата 

документация и/или на изискванията на ЗОП. 
 

IV. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 

ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ.  

IV.1. Изпълнението на обществената поръчка е свързано с достъп до 

класифицирана информация на ниво „Секретно“.  

IV.2. С оглед кратките срокове за изпълнение на обекта, Възложителят не е 

предвидил възможност, кандидатите/лицата, които не притежават цитираните в 

т.V.3.7.1. документи, да подават до възложителя декларация за съгласие за 

извършване на проучване по смисъла на ЗЗКИ за издаването им. 

IV.3. Във военното формирование ще бъдат допускани лица, притежаващи 

Разрешения за достъп до класифицирана информация на ниво „Секретно“. 

V. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ 

НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ.  

 V.1. Общи изисквания при изготвянето на заявлението: 

V.1.1. Заявлението за участие в предварителния подбор се представя на 

български език без зачертавания и поправки. 

V.1.2. Всяко заявление се представя в оригинал, като всеки отделен 

документ в него трябва да бъде подписан, подпечатан и датиран, като е актуален 

към датата, определена за краен срок за подаване на заявленията. 

V.1.3. Документи, за които в настоящата документация не се изисква да 

бъдат представени в оригинал или нотариално заверено копие, следва да се  

представят под формата на копие, заверено на всяка страница от кандидата с 
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„Вярно с оригинала“, дата на заверката и подпис на лицето, представляващо 

кандидата. 

V.1.4. Всички документи в заявлението на кандидата, които не са на 

български език, се представят в оригинал и преведени, като документите по чл. 

56, ал. 1, т. 1 от ЗОП и копие от документа за самоличност се представят в 

официален превод. Същият следва да съдържа име и подпис на лицето, 

извършило превода. 

V.1.5. Заявлението се подписва от лице с представителна власт. Ако тя 

произтича от пълномощно, то следва да съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише документите и да представлява 

кандидата в процедурата. 

V.1.6. Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик, надписан 

съгласно образец (Приложение №10) от кандидата или от упълномощен от него 

представител - лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

V.1.7. До изтичането на срока за подаване на заявлението, всеки кандидат 

може да промени, допълни или да изтегли заявлението си. Не се допускат 

варианти.  

V.1.8. При изготвяне на заявлението, всеки кандидат трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия и образци. 

V.1.9. При предварителния подбор, възложителят няма право да изисква и 

кандидатът няма право да представя оферта. 

V.1.10. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща 

незабавно на кандидатите заявления, които са представени след изтичане на 

крайния срок или в прозрачен, незапечатан или скъсан плик. 

V.1.11. Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, заявлението се подава на български 

език, като за приложените документи се спазват разпоредбите на чл. 56, ал. 4 от 

ЗОП. 

V.1.12. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по 

документацията за участие до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на 

заявленията. Исканията за разяснения следва да бъдат изпратени на адреса, 

посочен в т. V.2.2. от настоящата документация. 

V.1.13. В 4-дневен срок от постъпването на запитването, възложителят 

публикува разясненията в профила на купувача на интернет-страницата на 

Министерство на отбраната: http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-4-2015-007. Ако 

лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня 

на публикуването им в профила на купувача.  

V.2. Срок и място на представяне на заявленията за участие. 

V.2.1. Крайният срок за представяне на заявления за участие в 

ограничената процедура е до 17:00 часа на 30-ия (тридесетия) календарен ден  
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включително, считано от деня, следващ датата на изпращане по електронен път 

на обявлението до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на 

обществените поръчки съгласно чл. 76, ал. 2 от ЗОП.  

V.2.2. Заявленията се представят по реда на чл. 78 от ЗОП, всеки работен 

ден от 9:00 до 17:00 часа на адрес:  

гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3 

Министерство на отбраната  

Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”  

отдел „Инвестиции в сигурността на НАТО” 

имейл: m.d.ivanova@mod.bg, тел. 02/9220746, 9220703, факс: 02 9220704 

V.3. Изискуеми документи в Заявлението за участие в предварителния 

подбор: 

V.3.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в 

заявлението, подписан от кандидата. 

V.3.2. Представяне на кандидата (Приложение №1). 

Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо 

лице, Приложение №1 се попълва за всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението.  

V.3.3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а 

когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 

посочва представляващият.  

V.3.4. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България (ЗОВС на РБ) (Приложение №2). 

Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, 

Декларацията се подписва от всяко юридическо лице, включено в него. 

Изброяват се поименно всички собственици на капитала, независимо от техния 

брой. При акционерно дружество се посочва акционерният състав на същото, 

актуален към дата, не по-рано от 30 календарни дни преди изтичане на крайния 

срок за подаване на заявлението за участие. 

V.3.5. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ (Приложение №3). 

Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията се 

представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Декларацията се подава от лицето, което представлява юридическото лице, 

съгласно документите за регистрацията му. 

V.3.6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №4). 

V.3.7. Доказателства за техническите възможности и квалификация на 

кандидатите за изпълнение на поръчката съгласно чл. 51 от ЗОП:  

Документите, изискуеми по т. V.3.7.1 се представят за всеки 

подизпълнител и за всеки участник в обединение, което не е юридическо лице. 
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Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите по 

т. V.3.7.2, V.3.7.3 и V.3.7.4, се представят за участниците в същото, чрез които 

обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.  

V.3.7.1. Изпълнението на обществената поръчка е свързано с достъп до 

класифицирана информация. С цел защита на класифицираната информация от 

нерегламентиран достъп, кандидатът трябва да представи копия на следните 

валидни документи: 

V.3.7.1.1. Удостоверение за индустриална сигурност съгласно Глава шеста, 

Раздел VI от ЗЗКИ на ниво „Секретно“. 

V.3.7.1.2. Разрешения за достъп до класифицирана информация на ниво 

най-малко „Секретно“ на лицата, както следва: 

 заемащи ръководни длъжности (на всички, които управляват и 

представляват кандидата – на управителите и членовете на Управителния съвет 

или Съвета на директорите); 

 на които кандидатът предвижда да бъде възложено непосредственото 

изпълнение на договора, както и списък на тези лица.  

  на работещите в административното звено за сигурност на 

кандидата, както и списък на тези лица. 

V.3.7.1.3. Сертификат на регистратурата за класифицирана информация на 

ниво „Секретно“. 

Кандидатът изпълнява изискванията по т. III.3.7.1.1, III.3.7.1.2 и 

III.3.7.1.3 за всичките си декларирани подизпълнители в случаите, когато това 

се предвижда. Чуждестранните физически или юридически лица представят 

Потвърждение от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) на 

издадено вече разрешение или удостоверение от съответния компетентен 

орган на друга държава или международна организация и след извършено 

проучване в Република България. Възложителят признава разрешенията за 

достъп до класифицирана информация, издадени в съответствие със 

законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, в която 

кандидатът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор 

или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по 

което Република България е страна.  

Минимално изискване: Кандидатът да притежава достъп до класифицирана 

информация (удостоверение за индустриална сигурност, разрешения, 

регистратура) на ниво "Секретно". Документите по т. III.3.7.1.1, III.3.7.1.2. и 

III.3.7.1.3 трябва да са валидни поне 6 месеца, считано от крайния срок за 

подаване на заявлението за участие. При условие, че валидността изтича преди 

това, кандидатът следва да представи в заявлението си декларация, че е 

предприел съответните мерки, за да продължи валидността им при спазване 

изискванията на чл. 107 от ЗЗКИ. 
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V.3.7.2. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП със списък на услугите, 

еднакви или сходни с предмета на поръчката (Приложение №5), изпълнени през 

последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението. Посочват се 

стойностите, датите и получателите и се прилагат доказателства за извършените 

услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 

компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за услугата.  

Под "сходен предмет" се разбират дейности по оценка на съответствието 

и/или упражняване на строителен надзор. 

Минимално изискване: Кандидатът да има поне 3 изпълнени услуги по 

предмета на поръчката или сходен предмет. 

V.3.7.3. Копие на валидeн международен сертификат ISO 9001:2008 - 

Системи за управление на качеството или еквивалентен на него национален 

стандарт.  

Минимално изискване: Кандидатът да има внедрена система за управление 

на качеството. 

V.3.7.4. Списък на лицата, отговарящи за контрол на качеството и 

упражняващи функции на координатор по безопасност и здраве. 

Минимално изискване: Кандидатът да разполага със специалист, 

отговарящ за контрола на качеството, както и с координатор по безопасност и 

здраве. 

V.3.8.  Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 

от ЗУТ, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или 

лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройство 

съгласно § 128, ал. 1 от ЗУТ, придружен от списък на правоспособните 

физически лица, чрез които се упражнява дейността. 

V.3.9. Декларация по чл. 51а, ал. 1 от ЗОП за ангажираност на трето лице, 

различно от подизпълнител (Приложение №16). Подава се, ако е приложимо. 

 V.3.10. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа 

за внесена гаранция под формата на парична сума съгласно изискванията на 

документацията.  

V.3.11. В случай, че ще се използват подизпълнители, същите 

задължително попълват и представят на кандидата за включване в заявлението 

му, Декларация за съгласие (Приложение №6), както и следните документи от 

настоящата документация: по т. V.3.5, т. V.3.6 (с деклариране на обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1 и 5), т. V.3.7.1 и т. V.3.13. 

V.3.12. Пакт за почтеност (Приложение №7).  

V.3.13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
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регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици (Приложение №13). 

V.3.14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с 

друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение №14). 

V.3.15. Декларация по чл. 166, ал. 3 и ал.4 от Закона за устройство на 

територията. (Приложение № 17).  
 

VI. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА.  

VI.1. На кандидатите, които отговарят на обявените от Възложителя 

изисквания, избрани след предварителния подбор въз основа на подадените 

заявления за участие в ограничената процедура, се изпращат писмени покани за 

представяне на оферти съгласно чл. 80 от ЗОП.  

VI.2. Всеки кандидат в процедурата за възлагане на обществена поръчка, 

на когото е изпратена покана за представяне на оферта, има право да представи 

само една оферта. Не се допускат варианти. 

VI.3. Офертата се представя в оригинал, на български език без 

зачертавания и поправки като всеки отделен документ в нея е подписан, 

подпечатан и датиран.  

VI.4. Офертата се подписва от лице с представителна власт. Ако тя 

произтича от пълномощно, то следва да съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява 

участника в процедурата. 

VI.5. С представянето на оферти за участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка, участниците приемат напълно всички изисквания и 

условия, посочени в тази документация и обявлението за обществената поръчка.  

VI.6. Крайният срок за представяне на офертите е до 17:00 часа на 40-ия 

(четиридесетия) ден, следващ датата на изпращане на поканата по чл. 80 от ЗОП.  

VI.7. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на 

адреса, посочен в т. V.2.2 от документацията, като същата е в запечатан 

непрозрачен плик, надписан съгласно образец Приложение №11.  

VI.8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно 

на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в прозрачен, незапечатан, или скъсан плик.  

VI.9. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в 

процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

VI.10. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по 

документацията за участие до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване 
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на офертите. Исканията за разяснения следва да бъдат изпратени на адреса, 

посочен в т. V.2.2. от настоящата документация. 

VI.11. В 4-дневен срок от постъпването на запитването, възложителят 

публикува разясненията в профила на купувача на интернет-страницата на 

Министерство на отбраната: http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-4-2015-007. Ако 

лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня 

на публикуването им в профила на купувача.  

VI.12. Пликът с офертата следва да съдържа два отделни запечатани, 

непрозрачни плика, както следва: 

VI.12.1. ПЛИК № 1 с надпис "Предложение за изпълнение на 

поръчката" в който се поставят документи, както следва: 

VI.12.1.1. Техническо предложение (Приложение №8). 

VI.12.1.2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП  (Приложение №15). 

Представя се, ако участник иска да посочи част от офертата му, която 

има конфиденциален характер и не следва да се разкрива.  

VI.12.2.  ПЛИК №2 с надпис "Предлагана цена", който съдържа  

попълнен образец „Ценово предложение” (Приложение №9). 

VI.13. Възложителят определя срока на валидност на офертите в поканата 

за представянето им. С подаването на офертата, се приема, че участникът се 

съгласява с указания срок на валидност на същата. Възложителят има право да 

покани участниците да удължат срокът на валидност на офертата, когато той е 

изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок, не удължи 

валидността на своята оферта, се отстранява от участие в процедурата. 
 

VII. ГАРАНЦИИ. 

VII.1.  Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам 

формата на гаранциите като ги представя в една от следните форми: 

VII.1.1. Копие на платежно нареждане за внесена парична сума в лева по 

набирателната сметка на Министерството на отбраната: Българска Народна 

Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBGBGSF. В основанието 

за плащане да бъде посочено: Консултантска услуга за проект 3WI31003 по 
NSIP. 

VII.1.2. Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, 

издадена от банка на територията на Република България в полза на 

Министерството на отбраната. 

Когато кандидат или избраният изпълнител е обединение, което не е 

юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по 

банковите гаранции, съответно вносител на сумата по същите. 
 

VII.2. Гаранция за участие. 

Представянето, задържането и освобождаването на гаранцията за участие 

се извършва по реда на чл. 60 - 62а от ЗОП. 

apis://Base=NARH&DocCode=40377&ToPar=Art33_Al4&Type=201/
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Размерът на гаранцията за участие е 800 (осемстотин) лева, със срок на 

валидност минимум 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от датата на 

крайния срок за получаване на заявленията за участие.  
 

VII.3. Гаранция за изпълнение. 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността му, 

без ДДС и се представя преди подписването на договора като условията и 

сроковете за задържането и освобождаването й, се уреждат в същия. Срокът на 

валидност на банковата гаранция за изпълнение е един месец след издаване на 

Разрешение за ползване на обекта. За осигуряване на този срок, при 

констатирана нужда и при поискване от Възложителя, изпълнителят е длъжен да 

удължи гаранцията.  

VIII. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

VIII.1. Критерий за оценка на офертите на участниците: най-ниска цена.  

VIII.2. При предложени равни най-ниски цени се провежда публичен 

жребий съгласно чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП.  

IХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

IХ.1. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на поръчката с 

участника, определен за изпълнител, по реда на чл. 41, ал. 4 от ЗОП и при 

прилагане изискванията на чл. 74, ал. 2 от ЗОП. 

IХ.2. Договорът за обществената поръчка съответства на приложения в 

документацията проект на договор (Приложение №12) и включва задължително 

всички предложения от офертата на избрания изпълнител. 

IХ.3. Участникът, класиран на първо място, е длъжен преди подписване на 

договора, но не по-късно от 20 календарни дни след уведомяването му, че е 

избран за изпълнител, да представи в Министерство на отбраната: 

IХ.3.1. Заверено копие на Валидна застраховка за професионална 

отговорност в съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, за целия 

период на изпълнение на договора с минимална застрахователна сума не по-

малка от 300 000 лева за строежи първа категория съгласно Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството. 

При условие, че валидността на застраховката изтича преди 

декларирания срок за изпълнение на поръчката, участникът, класиран на първо 

място, следва да представи декларация, че ще поднови застраховката си за 

целия период на договора.  

IХ.3.2. Заверено копие на Удостоверение за извършване на дейностите по 

чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от ДНСК или лиценз съгласно § 128, ал. 1 от 

ЗУТ със списък на правоспособните физически лица от различните 

специалности, чрез които се упражнява дейността. 
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IХ.3.3. Заверени копия на документи от съответните компетентни органи 

за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП и 

на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2а, 4 5 и 6, които не са 

включени в публичен безплатен регистър.  

IХ.3.4. Гаранция за изпълнение на договора съгласно условията на 

Документацията за участие. 

IХ.4. Възложителят няма да сключи договор за изпълнение на поръчката в 

случай на неосигуряване на необходимите финансови средства от органите на 

НАТО.  
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Приложение № 1 

(Образец) 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТ  

в процедура за възлагане на обществена поръчка  

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

Наименование на кандидата:  

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 
(или друга идентифицираща 

информация в съответствие със 

законодателството на 

държавата, в която кандидатът е 

установен) 

 

Седалище: 

– пощенски код, населено 

място: 

 

– ул./бул. №, блок №, вход, 

етаж: 

 

Адрес за кореспонденция: 

– пощенски код, населено 

място: 

 

– ул./бул. №, блок №, вход, 

етаж: 

 

Телефон:  

Факс:  

E-mail адрес:  
(в случай че кандидатът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

Лица, представляващи кандидата по учредителен акт (ако лицата са повече от 

едно, се добавя необходимият брой полета):  

Трите имена, ЕГН, лична 

карта №, адрес 

 

Трите имена, ЕГН, лична 

карта №, адрес 

 

Кандидатът се представлява 

заедно или поотделно 

(невярното се зачертава) от 

следните лица: 

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

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

Данни за банковата сметка  

Обслужваща банка: ……………………….……… 

IBAN ......................................................................... 

BIC ............................................................................ 

Титуляр на сметката: .............................................. 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) за проект 3WI31003 „Осигуряване на 

елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по Програмата на НАТО за 

инвестиции в сигурността (NSIP), като подавайки Заявление за участие, 

приемаме условията, обявени в документацията за участие, Обявлението и 

решението за откриване на процедурата.  

 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

Документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в 

случай че същата ни бъде възложена. 
 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената 

поръчка, заложени в приложения към Документацията за участие проект на 

договор.  
 

4. Декларираме, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, 

включително условията на труд и минимална цена на труда.  

5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители:  

5.1. …………………………………………………………………………………… 
 

5.2. …………………………………………………………………………………… 
 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял 

от стойността на обществената поръчка (в %)  

Пояснение по т. 4: Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Минимална 

цена на труд“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като 

минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно 

чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната 

година. В изпълнение на изискванията на чл. 28, ал. 5 от ЗОП, да се има предвид, че 

органите, от които може да се получи информация, са Националния осигурителен 

институт (НОИ), Национална агенция по приходите (НАП) и Министерство на труда и 

социалната политика на Република България.    
 

дата ………………….                  ДЕКЛАРАТОР: ……………………………  

       (ПОДПИС, ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ПЕЧАТ)  
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Приложение № 2 

     (Образец) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

        по чл. 327, ал.1 от ЗОВС на РБ  

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 кандидата) 
 

ЕИК/БУЛСТАТ  ……………………………. 

 

1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо 

лице/едноличен търговец, в размер на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  има 

следния произход: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Декларирам, че собственик на капитала на горепосоченото юридическо 

лице/едноличен търговец са следните лица: 

2.1. ...................................................................................(име, презиме, фамилия) 

 ЕГН ............................................................................................................., 

 постоянен адрес ........................................................................................., 

 гражданство ..............................................................................................., 

 документ за самоличност .......................................................................... 
 

2.2. ................................................................................... (име, презиме, фамилия) 

 ЕГН ............................., 

 постоянен адрес ........................................................................................., 

 гражданство ............................, 

 документ за самоличност .................. 

и т.н. 

Забележка: Изброяват се поименно всички собственици на капитала 

независимо от техния брой. При акционерно дружество се посочва 

акционерният състав на същото, актуален към дата не по-рано от 30 

календарни дни преди изтичане на крайния срок за подаване на заявлението за 

участие.  

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

деклариране на неверни обстоятелства.  
 

дата ………………….                  ДЕКЛАРАТОР: ……………………………  

       (ПОДПИС, ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ПЕЧАТ)  
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Приложение №3 

       (Образец) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ 

 

 

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 кандидата) 
 

ЕИК/БУЛСТАТ  ……………………………. 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице 

обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.  

 

 

дата ………………….                  ДЕКЛАРАТОР: ……………………………  

       (ПОДПИС, ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ПЕЧАТ)  
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Приложение №4 

                                                                                                          (Образец) 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

 
 

Подписаният/ата ………………………………………………………..………..…, 

                                                                               (трите имена) 

данни по документ за самоличност …………………………...……………………, 

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

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

на …………………………………………………….….. (наименование на кандидата) 
 

ЕИК/БУЛСТАТ  ……………………………. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла 

в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 

система, включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс;  

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

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

Наказателния кодекс;  

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

кодекс;  

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

кодекс; 

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

2. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност. 

3. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация, 

нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваният от мен кандидат (отбелязва се само едно 

обстоятелство, което се отнася до конкретния кандидат): 

 а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган; 

 б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато 

разсрочване/отсрочване; 

 в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен (при 

чуждестранни кандидати).  
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5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан по 

смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или 

със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 

21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

7. Представляваният от мен кандидат (вярното се отбелязва):  

 а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон; 

 б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно 

националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата 

дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни кандидати); 

 в) не е преустановил дейността си.  

 8. Представляваният от мен кандидат не е виновен за неизпълнение на 

задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на 

сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, 

ал. 2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

 9. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла 

в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

 а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със 

здравословните и безопасни условия на труд; 

 б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите 

права на работниците. 

 10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с 

влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс, във 

връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

 11. По отношение на представлявания от мен кандидат не е 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, която 

изключва заплаха за национална 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 7-дневен срок от настъпването им. 

 Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените 

обстоятелства по т. 1 – 4, както и по т. 7, 9 и 10 са (попълва се, ако е приложимо). 

 1. ………………………………………………………………………………… 

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

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на 
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възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4, както и по т. 7, 9 и 10, 

са: (попълва се, ако е приложимо). 

1. ………………………………………………………………………………… 

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

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 

Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.  

 

 

дата ………………….                  ДЕКЛАРАТОР: ……………………………  

       (ПОДПИС, ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ПЕЧАТ)  
 

 
Изисквания и указания за подаване на декларацията:  

1. Подава се една декларация, подписана от лицата, които представляват 

кандидата/подизпълнителя. Кръгът на лицата, които следва да подпишат декларацията е 

съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

2. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от 

ЗОП, като в този смисъл, същите декларират единствено обстоятелствата по т. 1,2,3, 5 и 

6, а останалите се зачертават. 

3.  Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

декларацията се подава от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението. 

4. По отношение на чуждестранно лице следва да са спазени разпоредбите на чл. 48 

от ЗОП.  

5. Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се 

издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват 

всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има 

правно значение според закона на държавата, в която е установен.  Когато клетвената 

декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът 

представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, 

нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е 

установен. 
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Приложение № 5 

            (Образец) 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП  

Подписаният/ата ………………………………………………………..………..…, 

                                                                               (трите имена) 

данни по документ за самоличност …………………………...……………………, 

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

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

на …………………………………………………….….. (наименование на кандидата) 
 

ЕИК/БУЛСТАТ  ……………………………. 

 

Декларирам, че: 

I. Основните услуги, които са еднакви или сходни (дейности по оценка на 

съответствието и/или упражняване на строителен надзор) с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване 

на заявлението за участие са, както следва:  

№ 

по 

ред 

Предмет на услугата 

и кратко описание 

Период на  

изпълнение и 

наименовани

е на обекта 

Възложител 

(Получател) 

Стойност 

(без ДДС) 

1.     

2.     

….     
 

II. За услугите, които са сходни или еднакви с предмета на поръчката, 

представям следните доказателства: 

1. Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган за 

следните обекти:  

1.1. ………………………………………………… 

1.2. ………………………………………………… 

2. Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

услугата: …………………………………………………………………………….. 

 
 

Минимално изискване: Кандидатът да има поне 3 изпълнени услуги по 

предмета на поръчката и/или със сходен предмет. 
 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни, подлежа на наказателна отговорност, 

съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
   

ДЕКЛАРАТОР: .....….…............. 

          (подпис и печат)  

гр. .....….…............. 

дата: ......................... 
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Приложение №6 

     (Образец) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие от подизпълнител 

(Подава се ако е приложима) 
 

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 кандидата) 
 

ЕИК/БУЛСТАТ  ……………………………. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Представляваният(ото) от мен дружество: ..................................................., е 

съгласно да участва като подизпълнител на кандидат: 

.......................................................... (посочете кандидат, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 

166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за проект 3WI31003 

„Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по NSIP. 
 

1. Дейностите, които ще изпълнявам като подизпълнител са:  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………….. 
(изброяват се конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, 

които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя) 

2. Дял на участие ............ % (посочва се % от общата стойност на поръчката)  

3. Запознат съм, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам 

право да участвам в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. 

Запознат съм също така и с разпоредбите на чл. 45а, 45б  и чл.47, ал. 8 от ЗОП и с 

изискванията на документацията за участие.  

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

на неверни данни. 

       УПРАВИТЕЛ: …………………… 

(подпис и печат) 

гр. .....….…............. 

дата: ....................... 
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Приложение №7 

                                                                                                    (Образец) 

Пакт за почтеност 

 

Днес, ……………..., между Министерство на отбраната на Република 

България и ……………………………………………………………….. – кандидат 

в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за 

проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по 

Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), наричан по-долу за 

краткост „Кандидат” се сключи следният 

 

Пакт за почтеност: 
 

Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка, организирана на основата на 

почтеността и свободната конкуренция, изключваща изцяло злоупотреби от 

какъвто и да било характер. 

Двете страни поемат следните ангажименти, както следва: 

1. Министерство на отбраната на Република България поема ангажимента 

да направи процедурата по възлагане на обществената поръчка прозрачна и 

достъпна за всички кандидати, които отговарят на условията й. Министерството 

на отбраната ще положи всички необходими усилия да не допусне негови 

служители да поискат или приемат под каквато и да е форма подкупи и 

подаръци, предоставени директно или индиректно от кандидатите в 

обществената поръчка, както и да наложи на виновните лица дисциплинарно 

наказание и/или да сезира компетентните органи за търсене на наказателна 

отговорност от тях. 

2. Кандидатът потвърждава, че: 

(а) Не е предлагал, давал, както и че няма да предлага и да дава нито 

пряко, нито косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да 

било стимули или възнаграждения на което и да било официално лице /било от 

страна, която подписва договора или от страна, за която ще се изпълнява 

договора/, на негови родственици или бизнес сътрудници, с цел да спечели 

възлагането на обществената поръчка, както и с цел извличане на друг тип 

неправомерна изгода или за получаване на друго предимство по незаконен 

начин;  

 (б) Не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел 

неправомерно ограничаване на конкуренцията при провеждане на процедурата 

за възлагане на обществената поръчка и сключване на съответния договор. 
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 Кандидатът разбира изцяло както последствията от тези ангажименти, така 

и важността на факта, че Министерство на отбраната разчита на поемането им от 

негова страна. 

 За целите на тази обществена поръчка, кандидатът е предприел мерки, за 

да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага подкуп, 

включително от негови мениджъри и/или служители, както и от всяка една от 

третите страни, работещи с него по настоящия проект като агенти, консултанти, 

партньори от консорциум, подизпълнители и доставчици. 

 Настоящият Пакт изразява морален и обществен ангажимент, 

представлява допълнение към документацията за участие в ограничена 

процедура по възлагане на обществената поръчка и се подава подписан от 

кандидата/участника, заедно със заявлението за участие/офертата.  

Страните приемат, че настоящия Пакт е в сила както до приключване на 

процедурата по възлагане на обществената поръчка, така и за срока на 

изпълнение на договора за обществената поръчка. 

 

 

 

ЗА МИНИСТЕРСТВО   ЗА КАНДИДАТА: 

НА ОТБРАНАТА: 

 

 

гр. .........................      гр. .........................  

дата: ......................     дата: ...................... 

 

 

 

Забележка: Неподписването на Пакта не води до отстраняване на кандидата 

от процедурата. 
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Приложение №8 

                                                                                                      (Образец) 

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

НА 

 

УЧАСТНИК: ……………………………………..………………………………… 

за изпълнение на обществена поръчка за Консултантска услуга по чл. 166 от 

Закона за устройство на територията за проект 3WI31003 „Осигуряване на 

елемент, базиран на софтуера на ACCS“ 

 
 

1. Ще изготвя оценка за съответствието на инвестиционния проект със 

съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, 

както и ще заверя същия в срок от не повече от 20 календарни дни от 

предоставянето му от Възложителя. 

2. Ще изготвя окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ до 10 

календарни дни след подписване на Констативен акт за установяване годността 

за приемане на строежа (Образец 15) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

3. През целия период на строителството ще упражнявам регулярен и 

постоянен строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ, който започва от датата 

на подписване на протокол за откриване на строителната площадка и завършва с 

въвеждането на обекта. 

4. Ще упражнявам функции на координатор по безопасност и здраве, 

съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. 

5. Ще координирам строителния процес с експлоатационните дружества и 

приемането на строежа до въвеждането му в експлоатация. 

6. Изпълнението на консултантската услуга ще бъде извършено под 

ръководство на лица с необходимата квалификация. 

7. Ще спазвам срока на валидност на офертата, както е определен в поканата 

за представянето й. 

8. Ще сключа договор в указания от Възложителя срок. 

9. Гарантирам, че всички дейности по предмета на обществената поръчка ще 

бъдат изпълнени качествено, в съответствие със законовите разпоредби, 

придържайки се стриктно към изискванията и указанията на Възложителя. 

10.  Съгласен съм и приемам без възражения поставените от Възложителя 

условия по провеждане на процедурата и сключване на договор. 

 
 

УПРАВИТЕЛ: ................................... 
 

          (подпис и печат) 

гр. .........................  

дата: ...................... 
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Приложение №9 

                                                                                                       (Образец) 

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

НА 

УЧАСТНИК:…………………………………………………………….......... 

Обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от 

Закона за устройство на територията за проект 3WI31003 „Осигуряване на 

елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по NSIP 
 
 

1. ЦЕНА. 
 

І ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за оценяване на съответствието 

на инвестиционния проект със съществените изисквания 

към строежите и изготвяне на комплексен доклад ……….. лв. 

ІI ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за  упражняване на строителен 

надзор, контрол на качеството, количествата и 

ценообразуването при изпълнение на СМР и изготвяне 

на окончателен доклад, функции на координатор по 

безопасност и здраве на строителния процес, 

координиране на строителния процес с 

експлоатационните дружества до въвеждане на обекта в 

експлоатация, както и изготвяне на окончателен доклад, 

включващ и установяване на годността за ползване на 

строежите. ……….. лв. 

III ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (I+II)  

……….. лв. 
 

 

Всички цени са без ДДС, същите са окончателни и не подлежат на 

промяна. 

Настоящото ценово предложение е валидно за срока на валидност на 

офертата, указан от Възложителя в поканата за подаване на оферта.  
 

 

 

гр. ........................                                           УПРАВИТЕЛ: .................... 

дата: ....................        (подпис, печат) 

 

 

 



29/48 

 

 

 

 

Приложение №10 

  (Образец) 

 

ДО  

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

1092 СОФИЯ, УЛ. „ДЯКОН ИГНАТИЙ” № 3  

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА” 

ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА НА НАТО” 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА 

УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Консултантска услуга по чл. 166 от 

Закона за устройство на територията за проект 3WI31003 „Осигуряване на 

елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по Програмата на НАТО за 

инвестиции в сигурността (NSIP) 

КАНДИДАТ: ………………………………………………………… 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ……………………………….. 

E-MAIL: ……………………………………………………………… 

ТЕЛ.: ……………………………………………………………........ 

ФАКС: ……………………………………………………………..... 

 

ДА СЕ ОТВАРЯ САМО ОТ КОМИСИЯТА! 
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Приложение №11 

  (Образец) 

ДО 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

1092 СОФИЯ, УЛ. „ДЯКОН ИГНАТИЙ” № 3  

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА” 

ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ В СИГУРНОСТТА НА НАТО” 

 

О Ф Е Р Т А  

ОТНОСНО: ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за 

устройство на територията за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, 

базиран на софтуера на ACCS“ по Програмата на НАТО за инвестиции в 

сигурността (NSIP) 

 

УЧАСТНИК: ………………………………………………………… 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ……………………………….. 

E-MAIL: ……………………………………………………………… 

ТЕЛ.: ……………………………………………………………........ 

ФАКС: ……………………………………………………………..... 

 

ДА СЕ ОТВАРЯ САМО ОТ КОМИСИЯТА ! 
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Приложение №12 

  (Образец) 

ДОГОВОР  

№ ___________________ 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ЕИК 000695324, гр. София, ул. 

„Дякон Игнатий” № 3, представлявано от ………………….., наричан за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

и  

………………………………………………………………………………………….. 

ЕИК …………… , със седалище и адрес на управление …………….………….… 

представлявано от ……………………………………………………………………. 

в качеството му на ………………………, с л.к. № ……………….., издадена на 

………………….. г. от МВР – …………….. , ЕГН ………………………, наричан 

по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,  

на основание Решение № ……………….. на ……………………… за класиране и 

избор на изпълнител, се сключи настоящият договор за следното: 
 

     І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

извърши консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на 

ACCS“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP). 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности: 

1. Извършване на оценка за съответствието на инвестиционен проект със 

съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал.5, ал. 6, т. 2 и 

ал. 8 от ЗУТ. 

2. Упражняване на строителен надзор, контрол на качеството, количествата 

и ценообразуването за извършените строителни работи и изготвяне на 

окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 

3. Упражняване на функции на координатор по безопасност и здраве, 

съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи.  

4. Координиране на строителния процес с експлоатационните дружества и 

приемането на строежа до въвеждането на обекта в експлоатация. 
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 II. ТЪЛКУВАНЕ, ЕЗИК И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

 Чл. 2. Приложенията към договора са неразделна част от него и позоваването 

на ДОГОВОРА включва и позоваване на тях. 

 Чл. 3. (1) Кореспонденцията между страните (документи, известия, откази и 

други съобщения) във връзка с изпълнението на този договор, се извършва в 

писмена форма, на български език, а при необходимост и на английски език. 

  (2) Документи, известия, откази и съобщения между страните се изпращат на 

следните адреси: 
 
 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Министерство на отбраната на Република България 

Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” 

Отдел „Инвестиции в сигурността на НАТО” 

Ул. „Дякон Игнатий” № 3, гр. София 1092 

тел: +359 2 92 20 746/ +359 2 92 20 703  

факс: +359 2 92 20 704 

имейл: m.d.ivanova@mod.bg 

Лица за контакт: полк. Милен Христов и  

инж. Милена Иванова  

 

 
 
 

 

(3) При промяна на адреса за кореспонденция, страната е длъжна да уведоми 

писмено другата страна в срок до 3 (три) дни.  

(4) Документи, известия, откази или други съобщения, изпратени на 

последно посочените адреси за контакт в договора, преди получаване на 

уведомление за промяна по ал. 3, се считат за редовно връчени. 

(5) Терминът „дни” се тълкува като „календарни дни“, освен ако изрично не е 

посочено, че са работни. 

     ІII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 Чл. 4. (1) Цената за изпълнение предмета на настоящия договор е ………….. 

(…………………………………..) лева, без ДДС, формирана, както следва: 

1. За оценяване на съответствието на инвестиционния проект със 

съществените изисквания към строежите като комплексен доклад – …….. 

(……………) лева, без ДДС. 

2. За упражняване на строителен надзор, контрол на качеството, 

количествата и ценообразуването при изпълнение на строителните работи, 

изготвяне на окончателен доклад, изпълняване на функции на координатор по 

безопасност и здраве на строителния процес и координиране на строителния 

процес с експлоатационните дружества до въвеждане на обекта в експлоатация – 

……….. (……………..) лева, без ДДС. 

 (2) Договорената стойност по предходната алинея е окончателна и не подлежи 

на промяна. 

mailto:i.valchanova@mod.bg
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   Чл. 5. (1) Плащанията по договора се извършват по банков път в лева, с 

платежно нареждане за превеждане на дължима сума. 

   (2) Всички плащания по договора се извършват без ДДС. Първичните 

финансови документи се оформят без начисляване на ДДС.  

   (3) Всички плащания по договора ще бъдат извършвани по банков път до 30 

(тридесет) дни след получаване в Министерството на отбраната на: 

1. По чл. 4, ал. 1, т. 1 - комплексен доклад за оценка на съответствието със 

съществените изисквания към строежите, заверен инвестиционен проект, 

издадено Разрешение за строеж, както и оригинал на фактура за извършената 

услуга, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. По чл. 4, ал. 1, т. 2 – справка за дължимата сума, определена като процент 

от стойността на изпълнените строителни работи съгласно подписана Сметка 22 и 

оригинал на фактура. 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимите суми по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след предоставяне на надлежно оформени и подписани от 

главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” разходооправдателни 

документи. 

   Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да иска освобождаване от ДДС по реда на чл. 

173, ал. 1 и ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност. 

 IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 8. (1) Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към 

строежите – до 20 календарни дни от датата на предоставяне на инвестиционния 

проект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) Срокът за упражняване на строителен надзор, функции на координатор 

по безопасност и здраве, контрол по количествата, качеството и 

ценообразуването и координиране на строителния процес с експлоатационните 

дружества, е от датата на подписване на протокол за откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Протокол 

образец 2) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, и завършва с въвеждането на обекта в 

експлоатация.  

 (3) Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ– 

до 10 календарни дни след подписване на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа (Образец 15) съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. 

Чл. 9. Сроковете по чл. 8 спират да текат при следните условия: 

    1. Връщане на инвестиционен проект на проектанта за отстраняване на 

забележки, удостоверено с приемателно-предавателен протокол между 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор. 

          2. Настъпване на обстоятелства по чл. 26, ал. 1 от настоящия договор. 
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3. Невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до строителната 

площадка, удостоверено писмено. 

4. По искане на органите на НАТО, удостоверено писмено. 

5. По писмено искане на командващия на Военновъздушните сили. 

  6. При спиране на строително-монтажните работи, срокът за изпълнение  

не тече за периода на спирането, указан в Акт образец 10 за установяване 

състоянието на строежа при спиране на строителството и Акт образец 11 за 

установяване състоянието на строежа и строително-монтажните работи при 

продължаване на строителството за всички спрени строежи съгласно Наредба № 

3 от 31.07.2003 г. 

 V.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

         (1) Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в размери 

и срокове съгласно настоящия договор. 

(2) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата документация за 

изпълнение на настоящия договор.  

(3) Да заверява проверени и потвърдени от консултанта документи за 

качествено извършените строителни работи на обекта. 

 (4) Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на задълженията 

му във връзка с предмета на договора. 

(5) Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната 

площадка на обекта за изпълнение на задълженията по договора, при спазване на 

реда по чл. 29 от същия. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

(1) Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ комплексен доклад за оценка на 

съответствието, заверен инвестиционен проект, както и окончателен доклад по 

чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 

(2) Чрез упълномощени представители, във всеки момент от изпълнението 

на настоящия договор, да осъществява контрол на място. 

(3) Да осъществява контрол на указанията и писмените заповеди на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за състоянието и етапите 

на изпълнение на строежа. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за 

обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за 

подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя. 

 VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да извърши всички дейности съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ и 

разпоредбите на подзаконовите актове по прилагането му, до въвеждането на 

обекта в експлоатация. 
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          (2) Да осигури заверка на заповедната книга на строежа съгласно чл. 158, 

ал. 2 от ЗУТ. 

(3) Да дава писмени указания за точното и качествено изпълнение на 

строителните работи и при необходимост да предлага технически решения, 

които не водят до изменение на проекта и/или увеличаване на стойността му - 

след съгласуване с главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“. 

(4) Да координира строителния процес с експлоатационните дружества до 

въвеждане на обекта в експлоатация, включително контрол на количествата, 

стойностите, ценообразуването, качеството и съответствието на изпълняваните 

строително-монтажни и ремонтни работи и влаганите материали. 

 (5) Да контролира прилагането на изискването, всички материали, изделия, 

оборудване и други, които ще се използват, да бъдат произвеждани и сглобявани 

единствено от фирми, които са от страни-членки от НАТО, както и да 

съответстват на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за 

влагане на строителни продукти в строежите на Република България.  

          (6) Да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве 

съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. 

(7) Да подписва, окомплектова и заверява актове и протоколи по време на 

строителството, количествено-стойностни сметки, сметка образец 22, и всички 

други изискуеми документи за разплащане на действително извършени 

строителни работи.  

(8) Да изготвя всички необходими документи, съпътстващи изпълнението 

на строително-монтажните и ремонтни работи, съгласно действащата законова 

нормативна база. 

(9) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено при установени нарушения на 

строителните правила и норми веднага след констатирането им. 

(10) При установяване на некачествено изпълнени строително-монтажни и 

ремонтни работи и/или влагане на некачествени материали, консултантът на 

обекта спира изпълнението на тези работи. 

(11) Да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателния си доклад, 

не по-късно от 10 календарни дни след подписване на Констативен акт (Образец 

15), като организира получаването за своя сметка на всички становища на 

оторизираните контролни органи за въвеждане на обекта в експлоатация.   

(12) Да взема мерки за отстраняване на забележките в Констативни актове 

Образец 15 и Образец 16. 

(13) Да изпълнява нарежданията на посочени лица в утвърден списък от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение към договора). 

(14) Да не изпълнява писмени или устни разпореждания на трети лица, без 

съгласието на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и записването им в заповедната 

книга.   

(15) Незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна в 

списъка на специалистите си. 
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(16) Да упражнява ежедневен и постоянен контрол на изпълняваните 

строително-монтажни и ремонти работи на обекта. 

(17) Да извършва за своя сметка контролни изпитвания и вземане на проби 

от извършените строителни работи на обекта. 

(18) Да притежава удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, 

ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗУТ, издаден от Дирекцията за национален строителен контрол 

(ДНСК) за целия срок на изпълнение на договора или лиценз съгласно § 128 ал. 1 

от ЗУТ и валидна застраховка за професионална отговорност за строежи първа 

категория съгласно чл. 171 от ЗУТ. 

(19) В случай че по време на изпълнение на договора изтича срокът на 

валидност на застраховката по ал. 18, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да поднови 

същата и своевременно я предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(20) Всички подизпълнители, които имат договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

настоящата поръчка, следва да притежават необходимите документи посочени в 

ал. 18 при спазване на хипотезата на ал. 19 от настоящия договор. 

(21) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва със свои представители в 

комисии, назначени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на националната 

нормативна уредба, както и при провеждане на работни срещи, с работен език - 

английски, с представители на Агенцията на НАТО за комуникации и 

информация (NCIA), след покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в Заявлението за участие в процедурата при 

прилагане на изискванията на чл. 45а от ЗОП. В същия се включват освен клаузи 

по чл. 45а от ЗОП и такива, съобразени с всички законови изисквания към 

договорните отношения между изпълнител-подизпълнител. Сключването на 

договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за 

изпълнение на договора за обществената поръчка. 

(2) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен 

подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: 

1. Оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение. 

2. Съответните доказателства/документи, че не е нарушена забраната по 

чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. 

3. Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 и т.2 

от ЗУТ на подизпълнителя, издадено от Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) или лиценз, съгласно § 128 ал. 1 от ЗУТ и валидна застраховка  

за професионална отговорност, съгласно чл. 13, ал. 20 от настоящия договор. 

4. Удостоверение за индустриална сигурност съгласно Глава шеста, раздел 

VI от ЗЗКИ на ниво „Секретно“. 

5. Разрешения за достъп до класифицирана информация на ниво 

„Секретно“ на лицата, ангажирани с дейностите по проекта. 
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6. Сертификат на регистратура за класифицирана информация на ниво 

„Секретно“. 

 (3) В договорите с подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

включи клаузи за опазване на класифицираната информация, станала известна в 

хода на процедурата, както и по време и след приключване изпълнението на 

поръчката. 

(4) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или 

работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

(1) Да изисква чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ присъствието на проектант, когато 

това се налага, както и когато се съставят задължителните актове и протоколи, 

съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.  

(2) Да получи договореното възнаграждение при изпълнение условията на 

договора. 

(3) Да изисква и получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за 

изпълнението на договора. 

VІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  

Чл. 16. (1) При подписване на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на гаранция за изпълнение на договора. 

(2) Текстът и формата на банковата гаранция предварително се съгласува с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(3) Разходите по обслужването на гаранцията за изпълнение на договора се 

поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ………. 

(…………..) лева, представляваща 5 % от общата цена за изпълнение на договора 

без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) или безусловна и 

неотменима банкова гаранция. 

(5) Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е един 

месец след издаване на Разрешение за ползване на обекта.  

(6) В случай, че гаранцията изтича преди срока, посочен в предходната 

алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи валидността на същата. 

(7) Ако банковата гаранция е издадена от чуждестранна банка, то същата 

следва да бъде авизирана или потвърдена от банка на територията на Република 

България.  

Чл. 17. (1) В случай на неизпълнение, забавено, неточно или непълно 

изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или частично гаранцията за 

изпълнение на договора.  

(2) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради 

виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сумата от гаранцията 

се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. 
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 Чл. 18. В случай че отговорността за неизпълнение на задълженията по 

договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на 

гаранцията за изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи 

санкция съгласно чл. 24, ал. 1 от договора. 

Чл. 19. (1) В случай че банката, издала гаранцията за изпълнение на 

договора, бъде обявена в несъстоятелност, или изпадне в 

неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже 

да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

предостави в срок до 5 /пет/ работни дни от направено искане заместваща 

гаранция от друга банкова институция – съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 20. (1) В случаите на усвояване на суми от гаранцията за изпълнение 

на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 /пет/ работни дни да 

възстанови пълния размер на гаранцията. 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови размера на гаранцията в случаите 

по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати този договор след като даде 

допълнителен срок за изпълнение на задължението за възстановяване, но не 

повече от 20 /двадесет/ дни. 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по гаранцията за 

изпълнение на договора. 

IX. САНКЦИИ 

Чл. 22. При неспазване сроковете за изпълнение на договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на договора 

за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата цена на ДОГОВОРА. 

Чл. 23. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в плащанията по договора след 

изтичане на срока по чл. 5, ал. 3, същият дължи неустойка в размер на законната 

лихва. 

Чл. 24. (1) При неточно или непълно изпълнение, или при прекратяване на 

договора за виновно неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 

на 15 % от общата цена на ДОГОВОРА. 

 (2) В случай на прекратяване на договора по чл. 31, ал. 1, т. 8, не се връща 

гаранцията за изпълнение, нито се заплащат извършени работи, а получените 

плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.  

Чл. 25. Всяка страна има право да претендира заплащане на обезщетение 

за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или 

забавено изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на 

неустойката. 

  Чл. 26. (1) Страните не носят отговорност за пълно и/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, и други 

обстоятелства с форсмажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се 
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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, е длъжна в 3-дневен 

срок от издаването на документ от компетентен държавен орган, удостоверяващ  

настъпването на обстоятелство с форсмажорен характер, писмено да уведоми 

насрещната страна. При липса на уведомяване, не може да има позоваване на 

непреодолима сила. 

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се освобождава от задълженията си, ако 

невъзможността за изпълнението им се дължи на препятствие извън неговия 

контрол, включително настъпване на обстоятелства, породени от решения на 

органите на НАТО, които не са били известни и не са могли да се предвидят при 

сключването на договора, в това число и внезапно спиране, намаляване или 

забавяне на финансирането по проекта от страна на органите на НАТО. 

Чл. 28. Страните не дължат неустойки една на друга в случаите по чл. 31, 

ал. 1, т. 9 от настоящия договор.  

Х. ДРУГИ МЕРКИ 

Чл. 29. (1) При изпълнение на договора се спазва пропускателния режим 

на местата за извършване на дейностите по същия. 

(2) Процедурата по издаване на пропуски и достъп до обекта се извършва 

от компетентните органи след получаване в Министерство на отбраната на данни 

за служителите, които ще извършват дейности по предмета на поръчката. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща съответните списъци своевременно, но не по-късно 

от 20 дни преди настъпване на датата за осъществяване на съответната дейност. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обяснение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при отказ 

от страна на службите за сигурност на достъп до обекта на определени 

служители или техника на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 30. Всяка от страните по този договор се задължава да не 

разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по 

повод на изпълнението на този договор.   

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 31. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен при следните 

обстоятелства: 

1. По взаимно съгласие, изразено писмено. 

2. При неспазване на сроковете по договора или при неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати същия 

едностранно със 7-дневно предизвестие. 

3. При прекратяване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без 

правоприемство. 

4. При отнемане на удостоверението за упражняване на дейностите по 

чл. 166, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗУТ или лиценза съгласно § 128 ал. 1 от ЗУТ, 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора, без 

предизвестие. 

5. В случай, че за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от службите за сигурност се установи 

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, която изключва заплаха за националната 

сигурност. 

          7. При прекратяване на договора за извършване на проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи. 

          8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора, без 

предизвестие с уведомление, отправено до другата страна, когато се установи, че 

изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, 

регистрирано в  юрисдикция с преференциален данъчен режим.  

 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора в 

случаи на настъпване на събитие по чл. 27 от същия. 

(2) Прекратяването на договора, независимо от причините, не освобождава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността за извършените и контролирани проектни и 

строителни работи до изтичане на гаранционните срокове.  

XII. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА 

КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ „ДЪРЖАВНА ТАЙНА“. 

Чл. 32. Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, 

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

(1) От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. Служителят по сигурността на информацията (ССИ) в МО (директорът на 

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

защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), което осъществява контрол по 

спазване на разпоредбите на закона и актовете по неговото прилагане и 

консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на договора. 

2. Длъжностните лица, определени да: 

2.1. осъществяват контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ и актовете по 

неговото прилагане и консултират изпълнителя при изпълнението на договора. 

2.2. съпровождат изпълнението на договора във връзка със защитата на 

класифицираната информация.  

3. Командващият на Военновъздушните сили да определи длъжностни лица, 

отговорни за: 

3.1. Осъществяването на контрол по спазване разпоредбите на ЗЗКИ, 

актовете по неговото прилагане и специфичните изисквания за защита на 

класифицираната информация по договора. 

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

защитата на класифицираната информация. 
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(2) От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

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

защита на класифицираната информация при изпълнение на договора. Те оказват 

съдействие на ССИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по 

договора. 

 2. Всички длъжностни лица, на които е възложено непосредственото 

изпълнение на договора. 

Чл. 33. Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по прилагане специфичните 

изисквания за защита на класифицираната информация по договора са: 

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

договора, класифицирана информация, съгласно изискванията на ЗЗКИ. 

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

предмета на договора. 

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

страна или удължава срока за защита на класифицираната информация, отнасяща 

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

сигурност на информацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

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

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

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

които е възложено непосредственото изпълнение на договора. Списъкът да 

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

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

длъжностното лице изпълнява. 

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

информира длъжностните лица по чл. 32, ал.1. 

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

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

назначаването на нови и/или допълнителни лица от Списъка по 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 1000. 

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

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

информация, станала им известна във връзка с изпълнението на договора и 

задачата, която изпълняват и да носят отговорност при нерегламентиран достъп 

до нея. 

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

и/или РДКИ по т.6, както и на декларациите по т.7. 
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9. Специфичните изисквания за защита на класифицирана информация, 

залегнали в този договор се отнасят и за подизпълнителите.  

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

раздели на договорите специфичните изисквания за защита на класифицираната 

информация и условията за прекратяване на договорите залегнали в този 

договор. След сключване на такива договори незабавно да уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

11. Незабавно да уведомява ДАНС и ССИ по чл. 32, ал.1 за всеки опит и 

съмнение за извършване или осъществяване на нерегламентиран достъп до 

класифицирана информация при изпълнение на задачите и дейностите по 

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

издаване на УС и РДКИ. 

12. Да осигури достъп на длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

определени да осъществяват контрол по спазване специфичните изисквания за 

защитата на класифицираната информация, описани в клаузите от настоящия 

договор. 

13. До десет работни дни след приключване или прекратяване изпълнението 

на договора да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата документация и/или материали, 

съдържащи класифицирана информация, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

създадена по време на преговорите, сключването или изпълнението на договора, 

освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал съгласие за задържането й. 

Чл. 34. 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 чл. 32, ал.1, да осъществява контрол по прилагане на 

специфичните изисквания за защитата на класифицираната информация от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, залегнали в договора. 

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

специфичните изисквания за защита на класифицираната информация, а при 

неспазване на сроковете за отстраняването им, да предприема действия за 

едностранно прекратяване на договора. 

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

на специфичните изисквания за защита на класифицираната информация е 

довело до нерегламентиран достъп до класифицирана информация. 

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

сигурност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Да консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, по 

отношение защитата на класифицираната информация. 
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ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 35. Изплащането на неустойки по този ДОГОВОР не лишава 

изправната страна по ДОГОВОРА от право да търси обезщетение за вреди и 

пропуснати ползи по общия ред. 

 Чл. 36. Всички възникнали спорни въпроси се решават чрез консултации в 

духа на разбирателството и съобразно действащото в страната законодателство. 

 Чл. 37. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и 

прекратяването на този ДОГОВОР се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България.  

Чл. 38. Данни за обслужваща банка и банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

– Банка: ………………… 

– Банкова сметка: IBAN …………………. 

– BIC код: ………….. 

– Титуляр на сметката: ………………….. 

– Адрес на банката: ………………………. 

– Лице за контакти: ……………………….. 

– Телефон, факс и имейл……………….…. 

Чл. 39. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 
 
 

Настоящият договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един 

за всяка от страните. 
 

 Приложения: 

1. Ценово предложение. 

2. Списък на лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следят 

изпълнението на договора и упражняват правата му при подписване на 

финансовите документи за разплащането му. 

3. Копие на Схема на класификация на етапите за сключване и изпълнение 

на договор по чл. 95, ал. 1 от ЗЗКИ. 

4. Копие на Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, 

т. 1, издадено от ДНСК или лиценз, съгласно § 128 ал. 1 от ЗУТ. 

5. Копие на валидна застраховка за професионална отговорност. 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

……………………………………………… 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

……………………………………… 

     

         

 

 

 

 



44/48 

 

Приложение № 13 

                   (Образец) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици („ЗИФОДРЮПДРС”) 

 

Подписаният:……………………………………………….(име, презиме, фамилия ) 

притежаващ лична карта №………….издадена на …….. от МВР-гр. 

………………, постоянен адрес ……………………, в качеството си 

на……...………….(длъжност) в …………………………… (наименование на 

юридическо лице, физическо лице-ЕТ) със седалище……………… и адрес на 

управление: …………………., тел./факс …………, вписано в Търговския 

регистър с ЕИК/БУЛСТАТ……..…. - кандидат/подизпълнител в ограничена 

процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за проект 3WI31003 „Осигуряване на 

елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по NSIP, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

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

ЗИФОДРЮПДРС: 

1. Е регистрирано/Не е регистрирано (ненужното се зачертава) в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е ………………………...…… 

(попълва се ако има регистрация в такава юрисдикция) 

2. Е свързано/Не е свързано  (ненужното се зачертава) лице по смисъла 

на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружества, 

регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

3. Попада в изключението на чл. 4, т……. от ЗИФОДРЮПДРС. (Попълва 

се, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим) 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.6, ал.4 от 

ЗИФОДРЮПДРС и §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС. 

 

гр. .........................    ДЕКЛАРАТОР: ..............................  

дата ......................        (подпис, печат)                                                              

 
Забележка: Попълва се от всички кандидати и подизпълнители. Когато кандидатът е обединение, 

което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в 

обединението. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да представляват кандидата/подизпълнителя, съгласно представения документ за 

регистрация. 
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Приложение № 14 

                  (Образец) 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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

съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 от ЗОП 

 

Подписаният/ата ………………………………………………………………..…, 

                                                                            (трите имена) 

данни по документ за самоличност ………………………………………………, 

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

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

на ……………………………………………………... (наименование на кандидата) 
 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – кандидат в ограничена 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Консултантска 

услуга по чл. 166 от ЗУТ за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, 

базиран на софтуера на ACCS“ по  NSIP 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Представляваният от мен кандидат не е свързано лице по смисъла на § 1, 

т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по 

смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг кандидат в 

настоящата процедура. 

 2. За представлявания от мен кандидат не са налице обстоятелствата по чл. 

8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка.  

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

 Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват 

кандидата.     

 

дата ………………….                  ДЕКЛАРАТОР: ……………………………  

       (ПОДПИС, ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ПЕЧАТ)  
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Приложение №15 

                                                                                                      (Образец) 

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП  

(Прилага се по преценка на участника) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Информацията, както следва:  

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

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

(посочват се конкретни текстове и елементи) от офертата ни за участие в 

обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за 

проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ 

по  NSIP, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или 

търговски тайни (вярното се подчертава).  

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, 

освен в предвидените законосъобразни случаи. 

 

       ДЕКЛАРАТОР: ……………………. 

                                                                                                    (подпис и печат)  

 

гр. ........................ 

дата .....................            
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Приложение №16 

                                                                                                      (Образец) 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на трето лице, различно от подизпълнител 

(Подава се ако е  приложима) 

 

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

(трите имена) 

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

(данни по документ за самоличност) 
 

в качеството ми на експерт в Заявлението за участие на ........................................ 

                                                                                                           (наименование на кандидат) 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. На разположение съм да поема следната работа: 

………………………………………………………………………………………… 

при изпълнението на обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по 

чл. 166 от ЗУТ за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на 

софтуера на ACCS“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността 

(NSIP). 

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на кандидата за 

качественото изпълнение на обществената поръчка.  

3. Заявените от кандидата по отношение на мен данни и информация са верни. 

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до 

отстраняване на кандидата от процедурата. 

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв 

предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във 

връзка с моето участие в процедурата. 

6. Прилагам копие на Разрешение за достъп до класифицирана информация на 

ниво „Секретно“. 

Дата: .......................................          ДЕКЛАРАТОР:......................................... 

                                                                                     (ПОДПИС, ИМЕ И ФАМИЛИЯ) 
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Приложение № 17  

                                                                                                                         (Образец)  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 166, ал. 3 и ал.4 от Закона за устройство на територията 

 

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

ЕГН ................., л.к. № .......................,  издадена на .......... от МВР - гр. .................,  

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

Представляващ/а ……………...................................................................................., 
/наименование на кандидата/ 

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

седалище .............................., адрес на управление…………….. 

тел./факс:……………. ЕИК: ........................................................... 

 

Във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Консултантска 

услуга по чл. 166 от ЗУТ за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран 

на софтуера на ACCS“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността 

(NSIP)“, 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

    По отношение на обекта на горецитираната обществена поръчка, за 

представляваното от мен дружество не са налице обстоятелствата по чл.166, ал.3 

и ал.4 от Закона за устройство на територията, както следва: 

Представляваното от мен дружество или наетите от мен по трудово 

правоотношение физически лица, както и свързаните с  тях лица по смисъла на 

Търговския закон, не са проектанти и/или строители, и/или доставчици на 

машини, съоръжения и/или технологично оборудване за обект „Консултантска 

услуга по чл. 166 от ЗУТ за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран 

на софтуера на ACCS“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността 

(NSIP).“. 
 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 

Възложителя в седемдневен срок от настъпването им. 

 

Дата: .......................................          ДЕКЛАРАТОР:......................................... 

                                                                                     (ПОДПИС, ПЕЧАТ, ИМЕ И ФАМИЛИЯ) 


