
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

Дирекция “Обществени поръчки в отбраната” 

1092, София, ул. “Иван Вазов” № 12; тел.: (02) 92 20 642; факс: (02) 

951 5169 

 

Рег. № 21-39-31 

 

 ПРОУЧВАНЕ 

 

за определяне на възможни изпълнители на  поръчка  

с предмет   ,, Късовълнова возима радиостанция с мощност 400W с 

вграден криптомодул и GPS за нуждите на Военноморските сили.“ 

 

Поръчката се възлага по реда на чл. 20 ал. 6 във връзка с чл. 20 ал. 1 т. 

4, буква „а“ от ЗОП, и чл. 132, ал. 1 от Вътрешните правила за управление 

цикъла на обществените поръчки обявени с МЗ № ОХ-1143/23.12.2019 г. 

 1. Пълно описание на предмета на  поръчката:  

,, Доставка на късовълнова возима радиостанция с мощност 400W с 

вграден криптомодул и GPS за нуждите на Военноморските сили.“ 

Късовълнова (КВ) возима радиостанция с мощност 400 W с вграден 

криптомодул и GPS е едно от основните свързочни средства от системата за 

управление на ВМС чрез обмен на данни за осигуряване на ситуационна 

осведоменост за морската и въздушна обстановки. Предназначена е за 

монтаж в кораби и брегови пунктове за управление на ВМС.  

          2. При сключването на договор за доставка за един брой КВ 

радиостанция, срокът за изпълнение e  12 (дванадесет) месеца от датата на 

сключване на договора. 

3. Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на доставката е 

военно формирование 32140  – гр. Варна. 

4.Технически изисквания – изискванията към услугата са описани в 

техническа спецификация ТС А.80.3539.19-ВО. 

        5. Прогнозна стойност на поръчката: Прогнозната стойност на 

поръчката е 216 666, 67 лева (двеста и шестнадесет хиляди шестстотин 

шестдесет и шест   лева и шестдесет и седем ст.) без ДДС за един брой КВ 

радиостанция. 

        6. Изискванията по всички дейности по предназначение са подробно 

описани в изискванията на ТС А80.3539.19 – ВО. 



         7.  При установяване на съответствие на предложението с изискванията 

на възложителя и при представяне на повече от една оферта за предмета на 

поръчката, предложенията на участниците ще се класират въз основа 

„икономически най-изгодно предложение“- по критерий „най-ниска цена”. 

    8. Моля, при проявен от Вас интерес да представите Вашето 

предложение за изпълнение на заявената доставка в съответствие с образец, 

приложение № 1 към настоящето обявление.  

         9. Предложението да бъде представено в срок до 20 работни дни от 

публикуване на настоящето обявление в Профила на купувача за 

извършване на проучване за избор на изпълнител, на адреса на дирекция 

„Обществени поръчки в отбраната“: гр. София, п.к. 1080, ул. „Иван Вазов“ 

№ 12, ет.5 всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.   

 
Лице за контакт: Георги Георгиев – тел.: 02/92-20-653,                                                 

e-mail: g.iv.georgiev@mod.bg. 
 

Приложение:  
1. Образец на предложение - Приложение № 1. 

2. Ценово предложение - Приложение № 2. 

3.  Проект на договор с приложения - Приложение № 3. 

 
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                        Приложение № 1 

ОБРАЗЕЦ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за изпълнение на поръчката  

 

в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя 

 

ДО: ____________________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ: ____________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

 

В качеството си на възможен изпълнител на обществена поръчка с предмет 

„Късовълнова возима радиостанция с мощност 400W с вграден криптомодул и GPS за 

нуждите на Военноморските сили.“, съгласно техническа спецификация ТС А 

80.3539.19-ВО, заявявам желанието си да бъда включен в  проучване за  определяне на 

възможни изпълнители. 

1. Предлагам да доставя оборудването, съгласно изискванията на ТС А 80.3539.19-ВО, 

посочен от Възложителя. 

                                                                                                                        Таблица № 1  

№ 

от ТС 

Изисквания съгласно техническа 

спецификация 

  ТС А 80.2492.16 

Предложение на 

участника 

Т.1.  

от ТС 

НАИМЕНОВАНИЕ: 

Късовълнова возима радиостанция с 

мощност 400 W с вградени криптомодул и 

GPS за нуждите на ВМС (марка и модел) 

 

Т.2.  

от ТС 

СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ  

2.1.  Късовълнова (КВ) возима радиостанция с 

мощност 400W с вграден криптомодул и GPS е 

едно от основните свързочни средства от 

системата за управление на ВМС чрез обмен на 

данни за осигуряване на ситуационна 

осведоменост за морската и въздушна 

обстановки. Предназначена е за монтаж в кораби 

и брегови пунктове за управление на ВМС 

,заменяйки съществуващите радио средства, при 

което ще се осигури съвместимост, вкл. и в 

криптиран режим, с намиращите се на 

въоръжение във ВМС КВ радиостанции 

HARRIS-RF 5800H. 

 

2.2. Състав на продукта:  

2.2.1. КВ радиостанция:  

2.2.1.1. Приемо-предавател (носим вариант ) с вградени 

криптомодул и GPS приемник – 1 бр. 

 

2.2.1.2. Софтуер за дистанционно управление  – 1 бр.  

2.2.1.3. Монтажна стойка за приемопредавател– 1 бр.  



2.2.1.4. АС захранващ блок – 1 бр.  

2.2.1.5. Возим усилвател на мощност 400W – 1 бр.  

2.2.1.6. Антенносъгласуващо устройство (АСУ) 400W с 

амортизационна стойка – 1 бр. 

 

2.2.1.7. Микротелефонна гарнитура (МТГ) – 1 бр.  

2.2.1.8. Външен високоговорител – 1 бр.  

2.2.1.9. КВ пръчковидна антена за 400 W – 1 бр.  

2.2.1.10. Монтажна стойка за антена – 1 бр.  

2.2.1.11. Монтажни елементи за закрепване към антенна 

мачта – 1 бр. 

 

2.2.1.12. GPS антена с фидер – 1 бр. 

Забележка: Допуска се GPS антената да бъде 

вградена в КВ антената.  

 

2.2.2. Терминал за управление и обмен на данни – 1 бр.  

2.2.3. Чанта за съхранение и транспортиране на 

терминала за управление и обмен на данни – 1 

бр. 

 

2.2.4. Системен и приложен софтуер, включително и 

приложен софтуер за конфигуриране на КВ 

радиостанцията. 

 

2.2.5. Принтер за свързване към терминала за 

управление и обмен на данни  – 1 бр. 

 

2.2.6. USB и Ethernet терминални кабели за предаване 

на данни и конфигуриране – 1 комплект. 

 

2.2.7. Кабели и/или устройства за свързване към 

наличния във ВМС външен модем RF-5710A – 1 

комплект. 

 

2.2.8. UPS – 1 бр.  

2.2.9. Свързващи и захранващи кабели, извън 

посочените по-горе – 1 комплект. 
 

2.2.10. Формуляр, техническо описание и инструкция за 

експлоатация. 
 

Т.3.  

от ТС 

ИЗИСКВАНИЯ   

3.1. Изисквания по предназначение  

3.1.1. Основни функционални изисквания.  

3.1.1.1. Обмен на глас – криптиран и некриптиран в 

режим J3E,3G/3G + (STANAG 4538 или 

еквивалентно/и ) и Hopping. 

 

3.1.1.2. Обмен на данни съгласно STANAG 4538 или 

еквивалентно/и и STANAG 5066 ed.3 или 

еквивалентно/и.  

 

3.1.1.3. Предаване и приемане на данните към /от 

радиостанцията да се извършва чрез терминал за 

управление и обмен на данни. 

 

3.1.2. Изисквания за функционална съвместимост и  



взаимодействие. 

3.1.2.1. КВ радиостанцията да е съвместима в режим 

„глас“ с други КВ радиостанции, намиращи се на 

въоръжение във ВМС, съгласно стандарт 

STANAG 4203 и STANAG 4204 или 

еквивалентно/и в диапазона над 30 MHz 

 

3.1.2.2. КВ радиостанцията да е съвместима в режим 

,,предаване на данни” с използване на вградения 

си модем с КВ радиостанциите RF5800H, 

намиращи се на въоръжение във ВМС. 

 

3.1.2.3. КВ радиостанцията да е съвместима  в 

криптирани режими „глас” и „данни”, 

реализирани чрез вградения криптомодул, 

скокообразно изменение на работната честота 

(Frequency Hopping) и автоматично изграждане 

на връзката (ALE 3G/3G+ ) с КВ 

радиостанциите RF5800H, намиращи се на 

въоръжение във ВМС. 

 

3.2. Технически изисквания към продукта   

3.2.1. Радиостанцията да отговаря на следните основни 

технически изисквания : 
 

3.2.1.1. Работен честотен диапазон – да включва 

диапазона от 1,5 до 59,999 MHz 
 

3.2.1.2. Минимална честотна стъпка на настройка – не 

по-голяма от 10 Hz. 

 

3.2.1.3. Изходна мощност, стъпково избираема – до 400 

W ( с усилвателя на мощност ).  

 

   3.2.1.4.   Брой предварително конфигурирани и 

запаметени мрежи (канали ) – не по-малко от 75.  

 

   3.2.1.5. Коефициент на стабилност на работната честотa: 

±1x10 -6 

 

  3.2.1.6. Режими на модулация – J3E, H3E, F3E, A1A и 

J2A 

 

  3.2.1.7. Чувствителност на приемника в режим SSB: ≤ -

110dBm при 10dB SINAD. 

 

  3.2.1.8. Да притежава и реализира режим на 

скокообразно изменение на работната честота 

(Frequency Hopping). 

 

  3.2.1.9. Да притежава и реализира режим на автоматично 

изграждане на свръзката от трета генерация 

(3G/3G+ ) съгласно стандарти STANAG 4538 и 

MIL-STD-188-141B или еквивалентно/и . 

 

  3.2.1.10.   Вграденият криптомодул да бъде съвместим с 

използвания в КВ радиостанции RF5800H, 

намиращи се на въоръжение във ВМС. 

 

  3.2.1.11. Да притежава вградени модеми и поддържа 

режими на обмен на данни в работния честотен 

диапазон с максимална скорост до 120 kbps в 

честотната лента от 3 до 24 kHz. 

 



  3.2.1.12. Да притежава вграден GPS приемник с външна 

антена и да позволява локално изобразяване на 

GPS координатите върху дисплея на 

радиостанцията 

 

  3.2.1.13. Да има функция за автоматично докладване 

(изпращане) на GPS координатите до станция от 

система за следене на подвижни абонати в 

радиомрежата. 

 

3.2.1.14. Дължина на антенния фидер за външната GPS 

антена – не по-малко от 10 m. 

 

3.2.1.15. Радиостанцията да има вграден Ethernet 

интерфейс за дистанционно управление и 

контрол. 

 

  3.2.1.16. Дистанционното управление на радиостанцията 

да се осъществява посредством софтуерно 

приложение. 

 

 

3.2.2. Минимални изисквания към терминала за 

управление и обмен на данни: 

 

3.2.2.1. Тип – преносим компютър (Laptop)  

3.2.2.2. Процесор: 

- ядра – не по-малко от 2. 

- работна честота – базова не по-ниска от 2 

GHz. 

- Да реализира технология за автоматично 

динамично увеличаване на честотата при 

необходимост (Turbo Boost, Turbo Core или 

еквивалентна) 

- Кеш-памет: 

 – не по-малко от 3 MВ 

- Поддръжка на инструкции 32 и 64 бита. 

- архитектура – x86-64 . 

 

 

3.2.2.3. Оперативна памет – не по-малко от 4 GB.  

3.2.2.4. Твърд диск (HDD) – не по-малко от 200 GB,SSD 

технология. 
 

3.2.2.5. Дисплей: 

- диагонал – не по-малък от 15” . 

- подсветка – LED или еквивалентно/и. 

- Резолюция – не по-ниска от 1280x1024 точки. 

 

3.2.2.6. Електрозахранване: 

- Вградена сменяема акумулаторна батерия. 

- Външно токозахранващо устройство (адаптер) 

– 1бр. 

= комплект с кабел/и . 

= мрежово захранващо напрежение – от 100 до 

240 V AC, с честота 50/60 Hz.  

 

3.2.2.7. Вградени високоговорители.  

3.2.2.8. Вграден интерфейс за Ethernet – съединител  



RJ45 или еквивалентно/и.  

3.2.2.9. Външно CD/DVD устройство.  

3.2.2.10. Асинхронен сериен порт RS-232, реализиран 

чрез външно устройство, свързано по USB  – 2 

бр. 

 

3.2.2.11. Синхронен сериен порт, съвместим с този на 

радиостанцията (вграден или реализиран чрез 

външно устройство, свързано по USB или чрез 

PCMCIA-карта, или др.) – 2 бр. 

 

3.2.2.12. Да притежава 4 x USB 3.0 портове, вградени или 

осъществени чрез външно устройство USB Hub. 
 

3.2.2.13. да има интерфейсна възможност за режими на 

управление и предаване на данни посредством 

комплекта кабели и устройства за свързване към 

наличния във ВМС външен модем RF-5710A. 

 

3.2.3. Минимални изисквания към принтера :  

3.2.3.1. Технология – лазерна B&W  

3.2.3.2. Формат на хартията – А4  

3.2.3.3. Скорост на печат – не по-малко от 10 

копия/минута 

 

3.2.3.4. Интерфейс - USB  

3.2.4. Минимални изисквания към UPS:  

3.2.4.1. Мощност – не по-малка от 1,4 пъти 

инсталираната мощност на захранените 

консуматори, но не по-малка от 1500 VA .  

 

3.2.4.2. Да осигурява автоматично връщане към мрежа 

след възстановяване на захранващото 

напрежение. 

 

3.2.4.3. Да осигурява автономност  на захранването не 

по-малка от 10 (десет) минути при работа на 

номинална мощност .  

 

3.2.4.4. Входни напрежения и честоти : 110/230 V AC, 

60/50 Hz, с автоматично избиране 

(превключване). 

 

3.2.4.5. Възможност за управление и контрол от 

терминала за управление и обмен на данни по 

USB интерфейс. 

 

3.2.5. Изисквания към системния софтуер :  

3.2.5.1. Операционна система – Microsoft Windows или 

еквивалентно/и, предварително инсталирана, 

придружена с инсталационен носител и 

лицензионни документи. 

 

 

3.2.5.2. Драйвери – за всички хардуерни компоненти за 

предложената версия на операционната система. 
 



3.2.6. Изисквания към приложния софтуер :  

3.2.6.1. Софтуер за управление и контрол на КВ 

радиостанция: 

- Да осигурява конфигуриране и програмиране 

на радиостанцията. 

- Да осигурява създаването на различни 

конфигурационни планове на радио-

комуникациите. 

 

3.2.6.2. За обмен на електронни съобщения : 

- Да бъде съвместим с предложената версия на 

операционната система в т.3.2.6.1. 

- Да осигурява обмен на информация по HF 

радиоканал в съответствие със стандарти 

STANAG 4538 и STANAG 5066 или 

еквивалентно/и. 

- Да бъде съвместим със съществуващия във 

ВМС софтуер Wireless Messaging Terminal RF 

6710W за обмен на данни по STANAG 5066 

ed.3, STANAG 4538 и MIL-STD-188-110A/B 

или еквивалентно/и. 

- Да осигурява управление на съобщенията : 

= автоматично да избира алтернативен път, по 

който да изпраща съобщенията. 

= автоматично да повтаря съобщения, за които е 

получена квитанция за грешка в приемната 

страна. 

= автоматично въвеждане в съобщението на 

времето, в което то е изпратено/прието. 

= групиране на съобщенията, предназначени за 

една крайна точка. 

= изпращане на едно съобщение до група 

абонати на мрежата. 

= подреждане на съобщенията за 

изпращане/приемане по предварително зададен 

приоритет. 

- Да осигурява регистрация на информационния 

обмен, като извършва записи : 

= в отделни регистри за всички приети и 

изпратени съобщения. 

= за активността на радиостанцията и модема. 

= архивиране на съобщенията и целия мрежов 

трафик през радиостанцията. 

- Да позволява управление на радиовръзката с 

отдалечени абонати. 

- Да осигурява функционалност на сървър за 

електронна поща за обменяните съобщения по 

радиоканалите. 

 

3.3 Изисквания по електромагнитна защита. 

Радиостанцията да запазва работоспособност при 

кoлокиране с други радиостанции и в реалната 

 



електромагнитна среда на кораба.  

3.4. Изисквания по енергомичност, обитаемост и 

техническа естетика : 

Не се предвиждат. 

 

3.5. Изисквания по експлоатация, удобство за 

техническо обслужване и ремонт. 
 

3.5.1. Радиостанцията да има модулен дизайн, 

позволяващ бърза подмяна на дефектирали възли 

и детайли. 

 

3.5.2. Радиостанцията да притежава вградена система 

(фърмуер) за самотестване, диагностика и 

индикиране на повредите. 

 

3.5.3. Всички съединителни, контролни, терминални, 

захранващи и фидерни кабели да са достъпни и 

маркирани. 

 

3.6. Изисквания за сертификация. 

Системният и приложен софтуер да се 

придружат от лиценз за ползване и поддръжка за 

неограничено време . Лицензите да бъдат във 

вида, предлаган от съответния производител 

(собственик на авторските права ). 

 

3.7. Изисквания за скритост и маскировка. 

Не се предвиждат. 
 

3.8. Изисквания за транспортопригодност и 

съхранение. 
 

3.8.1. Продуктът в пълната си комплектация да бъде 

пригоден за транспортиране с автомобилен, 

железопътен, морски и въздушен транспорт в 

транспортната опаковка на производителя. 

 

3.8.2. Продуктът в пълната си комплектация да може 

да се съхранява на склад в транспортната си 

опаковка в неотопляеми закрити складови 

помещения в неагресивна среда : 

- Неограничено за радиостанцията и 

компонентите от комплекта ѝ. 

- До 1 година за терминала за управление и 

обмен на данни. 

 

3.9. Други специфични изисквания.  

3.9.1. Радиостанцията да запазва работоспособност при 

въздействие на околната среда със следните 

параметри : 

- Работен температурен диапазон ( ℃ ) – от 

минус 30 до плюс 55 . 

- Да издържа на въздействие на прах, морска 

мъгла, вибрации и удар, предвидени за 

изделия, монтирани на кораб съгласно 

стандарт MIL-STD-810 или еквивалентно/и. 

 

3.9.2. Изпълнителят на доставката да извърши монтаж 

на продукта в пълната му комплектация на 
 



посочено от Възложителя място ( кораб или 

брегови обект ), както и да инсталира системния 

и приложния софтуер и извърши 

първоначалното им конфигуриране. 

3.9.3. Да бъдат приложени всички програмни 

обновявания и корекции, налични към датата на 

доставка. 

 

3.9.4. Изпълнителят да предостави инсталационен 

носител за софтуера и/или адрес в Internet и 

идентификационни данни за изтегляне на 

актуалните версии на софтуера, неговото 

обновяване и корекции. 

 

3.9.5. При приемане и предаване на доставката, 

монтажа и инсталирания софтуер да бъде 

извършено функционално изпитване на 

радиостанцията и терминала за управление и 

обмен на данни в реална комуникационна среда 

във всички режими на радиостанцията (т.3.1). 

 

Т.4. 

от ТС 

Изисквания за стандартизация и унификация  

4.1. Функционално радиостанцията да отговаря на 

стандарт STANAG 4203 и STANAG 4204 или 

еквивалентно/и ( за диапазон над 30 MHz). 

 

4.2. Радиостанцията да бъде съвместима при работа в 

криптиран режим и режим СИРЧ с радиостанции 

RF5800H, налични и приети на въоръжение във 

ВМС. 

 

Т.5. 

от ТС  

Изисквания към видовете осигуряване   

5.1. Обучение на инжeнерно-техническия състав. 

Да се осигури обучение на потребители за работа 

с радиостанцията и приложния софтуер по 

списък, предоставен от Възложителя. 

 

5.2. Да се осигури документация в следния състав и 

обхват по един брой за всяко изделие: 

 

5.2.1. Техническо описание и Инструкция за 

експлоатация на изделието като цяло (на 

български език) и на основните му компоненти 

(на български език или на английски език). 

 

5.2.2. Формуляр на продукта в пълната му 

комплектация  (на български език). 
 

5.3. Да се доставят резервни части (ЗИП) за всяко 

изделие, както следва : 
 

5.3.1. От всички вградени предпазители – по 4 бр.  

5.3.2. От всички вградени батерии ( без тези за 

терминала за управление и обмен на данни и 

UPS) – по 1 бр. 

 

5.4. Метрологично осигуряване. 

Не се предвижда. 

 



5.5. Осигуряване на техническа помощ. 

Не се предвижда. 

 

5.6. Изисквания за техническа поддръжка по време 

на гаранционния срок: 

Не се предвижда. 

 

5.7. Защита на класифицираната информация. 

По време на изпълнение на дейностите по 

т.3.9.2.и т.3.9.5. Изпълнителят да спазва 

процедурата и изискванията за защита на 

класифицираната информация на съответния 

обект. 

 

Т.6. 

от ТС 

Изисквания към опаковката, маркировката, 

етикирането и консервацията. 

Не се предвиждат. 

 

Т.7. 

от ТС 

Изисквания за гаранции. 

Не по-малко от 24 (двадесет и четири ) месеца от 

Протокола за приемане на всяко изделие ( 

т.3.9.5. от настоящата ТС ). 

 

Т.8. 

от ТС 

Оценяване на съответствието .  

8.1. Оценяване на съответствието на доставения 

продукт в пълната си комплектация спрямо 

изискванията на договора се извършва от 

комисия за приемни изпитвания на Заявителя с 

участието на представители на Изпълнителя. 

Приемните изпитвания се провеждат по 

Програма за приемни изпитвания и Методика за 

приемни изпитвания разработена от 

Изпълнителя, съгласувана с Институт по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров“ и утвърдена от 

Заявителя. В Програмата и Методиката за 

приемни изпитвания трябва да бъде посочено 

как ще се удостовери изпълнението на всички 

изисквания към продукта. 

 

8.2. При оценяване на съответствието Изпълнителя 

да представи: 

- Документ/и, удостоверяващ/и 

качеството/съответствието, издадени от 

производителя; 

- Декларация за съответствие с изискванията по 

договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-

1:2010 или еквивалентно/и, издадена от 

Изпълнителя; 

- Гаранционна карта; 

 

8.3. Документите по т.8.2., които са на чужд език, да 

бъдат придружени с превод на български език. 
 

 

(Участникът представя своето предложение в дясната колона на таблицата, така че да е 

видно съответствието с изискванията посочени в техническа спецификация ТС А 



80.3539.19.-ВО. В раздела СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ се изписва цялото оборудване в 

състав и количество, съгласно точка 2 на техническа спецификация  ТС А 80.3539.19.-

ВО, с изключение на криптиращата апаратура). 

 

Място на изпълнение – военно формирование 32140  – гр. Варна. 
   
 

 

ДАТА: _____________ г.                 ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

                                                                     

                                                                                 ___________________ 

       (име и фамилия)                                                                              

                                                                ___________________________ 

                                                                 (длъжност на представляващия участника) 



 

Приложение № 2 

ОБРАЗЕЦ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

изпълнение на  поръчка с предмет: 

 

,, Късовълнова возима радиостанция с мощност 400W с вграден 

криптомодул и GPS за нуждите на Военноморските сили.“ 

ДО:_____________________________________________________________ 
(наименование и адрес на възложителя) 

ОТ:_____________________________________________________________ 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: гр. ………………, ул.…………… ………………… 

№ ………….., тел. ………………………., факс ……………….; e-mail: 

………………………….....; ЕИК ……………….…., Банкова сметка: 

………………………………………, банков код: ………………… Банка: …………….., 

град/ клон/ офис: ………………….. 

В качеството си на възможен участник в поръчка с предмет ,, Късовълнова возима 

радиостанция с мощност 400W с вграден криптомодул и GPS за нуждите на 

Военноморските сили.“, с настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за 

изпълнение на поръчката, по цени посочени в таблица №2, съгласно изискванията на 

техническа спецификация ТС А 80.3539.19-ВО, което ще бъде обвързващо за нас през 

целия срок на договора.  

                                                                                                          Таблица   №2 

Наименование 

 Цена,  

без ДДС 

(лв.) 

Цена, 

с ДДС 

(лв.) 

1 2 3 

КВ радиостанция, комплект съгласно т.2.2 

„Състав на продукта“ от Таблица № 1 от 

Предложение за изпълнение на поръчката 

  

Монтаж на продукта в пълната му 

комплектация, инсталиране и първоначално 

конфигуриране  на системния и приложен 

софтуер. 

  

Обучение на потребители за работа с 

радиостанцията и приложния софтуер ( обща 

стойност на обучението ) 

 

  

Обща цена 

 
  

 

Обща цена за изпълнение на доставката, дейностите и обучението  

е………………(……………………..) лева без ДДС и …………(……………………..) лева с ДДС. 

*Забележка:Посочените цени  следва да бъдат различни от 0, 00 лв. 

** Забележка: Общата цена се използва за целите на класирането. 

                                                                                                                    

    ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ                  

________________________ 

 (име и фамилия) 



 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 ЗА ДОСТАВКА НА „КЪСОВЪЛНОВА ВОЗИМА РАДИОСТАНЦИЯ С 

МОЩНОСТ 400W С ВГРАДЕН КРИПТОМОДУЛ И GPS ЗА НУЖДИТЕ НА 

ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ.“ 

 

№………………………. 

 

Днес,………………..2020 г., в гр. София между Министерството на отбраната на 

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

000695324, представлявано от …………………………, наричан за краткост 

“BЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна 

и 

………………………………………… със седалище и адрес на управление 

……………………………., с ЕИК ……………………….., представлявано 

……………………..- управител, наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга 

страна, всяка от които или и двете заедно следва да бъдат наричани съответно 

Страна/та или Страни/те, и на основание чл. 20 ал. 6 във връзка с чл. 20 ал. 1 т. 

4, буква „а“ от ЗОП, и чл. 132, ал. 1 от Вътрешните правила  обявени с МЗ № ОХ-

1143/23.12.2019г. и се сключи настоящия Договор  за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли 

собствеността на Възложителя срещу възнаграждение и при условията на този 

договор Късовълнова возима радиостанция 400W с вградени криптомодул и GPS 

за нуждите на ВМС, наричана по-нататък „оборудване“. 

(2) Състав на оборудването  ал.1 включва: 

      1.    КВ радиостанция; 

      1.1. Приемо-предавател (носим вариант) с вградени криптомодул и GPS 

приемник – 1 брой; 

      1.2.  софтуер за дистанционно управление – 1 брой;  

      1.3.  монтажна стойка за приемопредавател – 1 брой; 

      1.4. АС захранващ блок - 1 брой; 

      1.5. возим усилвател на мощност 400 W – 1 брой; 

      1.6. антенно съгласуващо устройство (АСУ) 400 W  с амортизационна 

стойка – 1 брой; 

      1.7. микротелефонна гарнитура (МТГ) – 1 брой; 

      1.8. външен високоговорител – 1 брой;  

      1.9. КВ пръчковидна антена за 400 W – 1 брой; 

      1.10. монтажна стойка за антена – 1 брой; 

      1.11. монтажни елементи за закрепване към антенна мачта – 1 брой; 

      1.12. GPS антена с фидер – 1 брой; 

Забележка: Допуска се GPS антената да бъде вградена в КВ антената. 

      2. Терминал за управление и обмен на данни – брой; 



 

      3. Чанта за съхранение и транспортиране на терминала за управление и обмен 

на данни – 1 брой; 

      4. Системен и приложен софтуер, включително и приложен софтуер за 

конфигуриране на КВ радиостанцията; 

      5. Принтер за свързване към терминала за управление и обмен на данни; 

      6. USB и Ethernet терминални кабели за предаване на данни и конфигуриране 

– 1 комплект; 

      7.  Кабели и/или устройства за свързване към наличния във ВМС външен модем 

RF-5710A; 

      8. UPS – 1 брой; 

      9. Свързващи и захранващи кабели, извън посочените по-горе; 

     10. Формуляр, техническо описание и инструкция за експлоатация; 

(3)  Освен доставката по ал. 1 и ал. 2 предметът на Договора включва и 

изпълнението на монтаж на оборудването в пълната му комплектация, 

инсталация и първоначалното конфигуриране на системния и приложния 

софтуер и обучение на 2 (два) броя служители от инженерно-техническия 

състав. 

(4)   Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по Договора в 

съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, 

Предложението за изпълнение на поръчката и ценовото Предложение на 

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

настоящия Договор. 

                                   II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава 

да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на ……..…….. лева 

(………………..) без ДДС или ………………. лева (………………) с включен 

ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложения № 2), неразделна част от 

настоящия Договор. 

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

Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: 

разходите за транспортиране и доставка на оборудването до мястото за доставка, 

включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, 

инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно 

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

на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на 

гаранционно обслужване в срока на гаранцията, както и разходи за отстраняване 

за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали 

не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната 

отговорност на Изпълнителя. 

(3) Плащанията по договора ще се извършват в български лева с ДДС. 

(4) Крайните цени и общата стойност се приемат за окончателни и няма да бъдат 

променяни в процеса на изпълнение на дейностите по предмета на Договора. 

 Чл. 3. (1)  Начинът на плащане по настоящия договор е по банков път, в срок до 

30 (тридесет) календарни дни след изпълнение в пълен обем на всички дейности 



 

съгласно предмета на поръчката и представяне в дирекция „Обществени поръчки 

в отбраната“ - МО на следните документи: 

-  Оригинал на надлежно оформена фактура; 

- Оригинал на подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и 

Възложителя „Приемо – предавателен протокол “, удостоверяващ изпълнението 

на извършените по договора доставка, дейности и протокол за извършено 

обучение 

- Акт за приемане и предаване на дълготрайни материални активи или складова 

разписка; 

(2) Банковата сметка на Изпълнителя е:  

Банка:  

IBAN:  

BIC:  

                         III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 

Чл.4 Договорът влиза в сила след подписването му от Страните и има срок на 

действие 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизането му в сила. 

                           ІV. МЯСТО ЗА ДОСТАВКА 

 Чл.5 (1) Мястото на изпълнение на доставка е:  Военно формирование 32140 – гр. 

Варна. 

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

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

оборудването, предмет на доставка, отговарящо на техническите стандарти и 

изисквания и окомплектовано с инструкция за експлоатация на български език, 

сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и 

експлоатация, както и  с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно 

Техническата спецификация на Възложителя и Предложението за изпълнение на 

поръчката на Изпълнителя. 

V. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. КАЧЕСТВО НА 

ОБОРУДВАНЕТО. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ. 

  Чл.6 (1) Правото на собственост и риска върху оборудването преминават 

върху Възложителя след доставката до крайния получател и подписването на 

приемо - предавателен протокол. 

 (2) Всякакви щети по оборудването, които са настъпили по време на 

гаранционната техническа поддръжка от Изпълнителя, са отговорност и за сметка 

на Изпълнителя.  

 (3) Изисквания за гаранции. 

Гаранционният срок на оборудването е ……………………(не по-малко от 24 

(двадесет и четири ) месеца) месеца. Срокът тече от датата на подписване на 

Приемо-предавателен протокол между Изпълнителя и Възложителя ( т.7 от 

настоящата ТС ). 

VІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

Чл.7 (1) Представител на Възложителя по отношение на контрола на качеството 



 

(оценка на съответствието) е Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“(ИО). 

 (2)  Оценяване на съответствието на доставения продукт в пълната си 

комплектация спрямо изискванията на договора се извършва от комисия за 

приемни изпитвания, сформирана от представител на Възложителя и Изпълнителя. 

 (3)    Заповедта за организиране на приемните изпитвания по ал.2 се изготвя от 

командира на Военноморските сили и се съгласува с ИО. 

 (4)   При констатирано съответствие на доставените стоки с изискванията на 

договора, комисията по ал.2 изготвя „Протокол за оценка на съответствието“- 

Приложение   №8. 

 (5)   При констатирано несъответствие на доставените стоки с изискванията на 

договора, комисията по ал.2 изготвя Констативен протокол и оборудването не се 

предлага за приемане от крайния получател. 

 (6)     Протоколът по ал.4 се подписва от членовете на комисията по ал.2. В случай, 

че член на комисията не е съгласен с направените в протокола констатации, същия 

го подписва с особено мнение, което прилага към констативния протокол в 

писмена форма. 

 (7)  В случаите по ал.4, Изпълнителят е длъжен да замени несъответстващите на 

изискванията стоки с такива, отговарящи на изискванията на договора.  

 (8) Комисията по ал.2 изготвя Протокол от приемни изпитвания, който се 

утвърждава от командира на Военноморските сили. 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 8.  

(1)   Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация 

оборудването, предмет на настоящия Договор, отговарящо на техническите 

параметри, представени в Предложението за изпълнение на поръчката на 

Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектовано 

съгласно изискванията на чл.1, ал.1 и придружено със съответните документи, 

както и да прехвърли собствеността върху него на Възложителя в договорените 

срокове и съгласно условията на настоящия Договор. 

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

упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.  

(3) Изпълнителят е длъжен да достави оборудването ново, неупотребявано, 

нерециклирано и не спряно от производство, както и да бъде в оригиналната 

транспортна опаковка на производителя. 

(4) Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя чрез ИО с копие до ВМС и 

дирекция „Обществени поръчки в отбраната“  поне 5 (пет) работни дни преди 

датата на доставка на оборудването. 

(5) Изпълнителят е длъжен за своя сметка да достави и предаде оборудването 

до крайния получател и да подпише приемо - предавателен протокол. 

(6)  Да участва със свой представител в комисиите за оценка на съответствието.  

(7) Да изпраща свой представител за участие в процедури по рекламация и за 

подписване на „Акт за рекламация“(Приложение № 5). 

(8) Изпълнителят на доставката да извърши монтаж на продукта в пълната му 

комплектация на посочено от Възложителя място (кораб или брегови обект ), както 



 

и да инсталира системния и приложния софтуер и извърши първоначалното им 

конфигуриране. 

(9) Изпълнителят да предостави инсталационен носител за софтуера и/или адрес 

в Internet и идентификационни данни за изтегляне на актуалните версии на 

софтуера, неговото обновяване и корекции. 

(10) За отстраняване на възникнали проблеми при крайния потребител от 

сертифициран представител на Изпълнителя – до 24 часа след уведомяването му 

по предварително указаните точки и лица за контакт, съгласно горепосочения 

работен режим. 

(11) Изпълнителят е длъжен да осигури обучение на 2 (два) броя служители за 

работа с радиостанцията и приложния софтуер по списък, предоставен от 

Възложителя. 

(12) Изпълнителят е длъжен да осигури техническа документация 

(експлоатационна), както и ръководство за администриране и използване на 

български език. 

Чл.9 (1) Изпълнителят има право да получава плащания по договора, в 

съответствие с договорените срокове и условия. 

(2) Изпълнителят има право да поиска съдействие от Възложителя чрез дирекция 

„Обществени поръчки в отбраната“с оглед точното изпълнение на задълженията 

си по договора. 

Чл.10. (1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителя 

се задължава да заплати общата цена по чл.2 ал. (1) от този Договор, съгласно 

условията и по начина, посочен в него. 

(2) Възложителят е длъжен след писмено известие от Изпълнителя да осигури свои 

представители на крайният получател на мястото на изпълнение на доставката на 

оборудването. 

(3) Възложителят е длъжен да приеме извършените доставки при условията 

посочени в договора. 

Чл.11. (1) Възложителят има право да получава информация по всяко време 

относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и 

дейностите, предмет на Договора. 

(2) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставеното по 

Договора оборудване , както по отношение на монтажа и инсталацията му при 

условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните  условия. 

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

изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва 

изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не 

изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора. 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.12. (1) При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за 

изпълнение на договора в размер на …………………… (………..) лева, 

представляваща 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС под 

формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка. 



 

(2) Изпълнителят може да внесе парична сума в размера по чл.12, ал. 1 по сметка 

на дирекция „Финанси“-МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 

9661 3300 1522 01, BIC: BNBGBGSD. 

 

(3) Гаранцията за изпълнение следва да бъде със срок на валидност не по-малък от 

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

включително и гаранционното обслужване по него. 

(4) Сумата по гаранцията за изпълнение се усвоява/изплаща изцяло или частично 

в случай на пълно или частично неизпълнение на задълженията по конкретния 

договор, пропорционално на неизпълнената част. При забава в изпълнението на 

договора, Изпълнителят е длъжен да удължава крайния срок на банковата 

гаранция/застрахователната полица със срок не по-малък от 30 (тридесет) 

календарни дни след крайния срок за приключване на изпълнението на 

задълженията по договора при отчитане на забавата. 

(5) След приемане от Възложителя на заявеното оборудване по предмета на 

договора, сумата по гаранцията за изпълнение се редуцира до 0,5 % (нула цяло и 

пет десети процента) от стойността на договора без ДДС, до приключване на 

всички задължения на Изпълнителя по гаранционното обслужване на договора. 

(6) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в срок до 30 

(тридесет) дни след изтичане на срока по чл.12, ал.3. В случай на неизпълнение 

или неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя, 

Възложителят има право да усвои изцяло или частично гаранцията за изпълнение 

на договора. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 

процеса на неговото изпълнение възникне спор между Страните, който е внесен за 

решение в компетентен съд. 

(7) Върху гаранцията за изпълнение Възложителят не дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

(8) В случай, че гаранция за изпълнение е под формата на застрахователна полица, 

същата трябва да бъде издадена от Застрахователна компания, установена на 

територията на Република България. Разходите за нейното издаване са за сметка 

на Изпълнителя. 

(9) Застрахователните полици по застраховката, която обезпечава изпълнението 

чрез покритие на отговорността на Изпълнителя се връщат на застрахователната 

компания, която ги е издала в срок до 30 (тридесет) дни след приключване 

изпълнението на договора и същата следва да отговаря на изискванията посочени 

в Приложение № 7 към договора. 

(10) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията за изпълнение, 

Изпълнителят е длъжен в срок до 14 (четиринадесет) дни да допълни своята 

гаранция до размера й, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на 

Възложителя, или представи документ за изменение на първоначалната банкова 

гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 

конкретния договор, размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие 

с указания в чл. 12, ал. 1  размер. 



 

 

 

IX. КОДИФИКАЦИОННА КЛАУЗА 

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

Изпълнителя е длъжен в срока, указан в чл.5, да предостави на Органа по 

кодификация на Bъзложителя - дирекция „Обществени поръчки в отбраната”, не 

по-късно от 10 дни преди извършване на доставката - Стоковите номера по НАТО 

(НСН) за материалните средства, предмет на доставка по договора. 

(2) В случаите, когато материалните средства не притежават присвоени НСН-и или 

НСН-те са неизвестни на Изпълнителя, същият се задължава да предостави пълен 

обем техническа информация, необходима за тяхната идентификация и 

кодификация съгласно принципите на Кодификационната система на НАТО. 

Информацията се предоставя чрез попълване на Заявка за кодификация по 

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

11/26.01.1999г. за всяко материално средство поотделно. 

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

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

на техническа информация и от поддоставчици по договора, включително и такива 

от страни, които не са членки на НАТО, Изпълнителя се задължава да осигури 

същата на Органа по кодификация. 

X. НЕУСТОЙКИ 

Чл.14 (1)  В случай на забавено изпълнение на задълженията по договора, 

Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на 0,5 % (нула цяло 

и пет десети процента) от стойността на забавената част без ДДС за всеки просрочен 

ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на договора без ДДС. 

(2) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети процента) 

от стойността на рекламираната стока за всеки просрочен ден в случай, че не изпълни 

в срок предвиденото в Акта за рекламация, но не по-вече от 20% /двадесет процента/ от 

договорната стойност на рекламираната стока без ДДС. 

(3)  При разваляне на договора по вина на Изпълнителя, той дължи неустойка в размер 

на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора без ДДС. 

(4) Изпълнителят дължи неустойка в размер на договорната стойност рекламираната 

стока, ако не изпълни предвиденото в Акта за рекламация заедно с обезщетение за 

претърпените вреди над размера на неустойката. 

(5)  Възложителя дължи неустойка при забава в плащането на договорната цена в рамер 

на законната лихва, след изтичане на срока по чл.5 от настоящия договор. 

(6) Изплащането на неустойка не лишава Възложителя от правото си да търси 

реално изпълнение на договора, освен ако договорът е развален. 

(7)  Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, 

ако са претърпели вреди по-големи от размера на изплатените неустойки по реда 

на този раздел. 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл.15. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 

Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 

информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила. 



 

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както 

и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата 

сила. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение 

на Договора. 

XII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.16. (1) Договорът се прекратява: 

1. С изтичане на уговорения в чл.5,ал.2 срок на договора. 

2. След изпълнение на задълженията на страните по договора, но не по-късно от 

срока, посочен в чл.5,ал.2 от същия. 

3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, с 

предизвестие от 14 (четиринадесет) дни. 

4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

– с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до 

неизправната страна. 

5. При констатиран  конфликт на интереси – с изпращане на едностранно 14 

(четиринадесет) дневно писмено предизвестие от Възложителя до 

Изпълнителя. 

6. Незабавно от Възложителя с прекратяване на юридическото лице на 

Изпълнителя, страна по договора, без правоприемство. 

7. При започване на процедура по ликвидация на Изпълнителя или на член на 

обединението.(когато е приложимо) 

 8.При откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя 

на член на обединението. (когато е приложимо) 

(2) Възложителя може да прекрати договора без предизвестие, без дължими 

неустойки и обезщетения, когато Изпълнителя:                                       

1.   Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 

20 (двадесет) дни. 

2.  Не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя в договора, 

констатираните недостатъци. 

3.    Не изпълни точно някое от задълженията си по договора. 

(3)    Възложителя може да прекрати договора едностранно с 15 (петнадесет) 

дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без 

необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане 

на финансовите взаимоотношения  между страните за извършените от страна на 

Изпълнителя и одобрени от Възложителя до момента на предизвестието дейности 

по изпълнение на договора. 

(4)   Договорът се прекратява от Възложителя без предизвестие - с уведомление, 

отправено до Изпълнителя, когато се установи, че Изпълнителят е дружество, 

което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, 

което е контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. В този случай Възложителят не дължи нито 

връщане на гаранцията за изпълнение, нито заплащане на цената по чл. 2 от 

договора, а получените от Изпълнителят плащания подлежат на незабавно 

възстановяване заедно със законната лихва. 



 

 

ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

Чл. 17.   Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на договора се решават 

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

ред, съгласно българското законодателство. 

Чл. 18. Изпълнителят няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на доставките, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа 

на данни и материали на Възложителя или на резултати от работата на 

Изпълнителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя, което 

съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.   

Чл. 19. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. 

Паричните вземания по Договора  могат да бъдат прехвърляни или залагани 

съгласно приложимото право. 

Чл. 20. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с 

изискванията и ограниченията на ЗОП. 

Чл. 21. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между 

Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, 

такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби 

на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите 

уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до 

нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

Чл. 22.  Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано 

писмо, по куриер, по факс, електронна поща. 

Чл. 23. (1) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, 

както следва: 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: 

Телефон:  

Email:  

Лице за контакт: 
 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: 

Телефон:  

Email:  

Лице за контакт: 

 

(2) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена 

на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе 

средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на 

посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е 

длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на 

промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита 



 

за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните 

средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

(3) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 

дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 

Изпълнителя, същият се задължава да уведоми Възложителя за промяната в срок 

до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

 Чл. 24. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

 Чл. 25. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване 

на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали 

обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане 

на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд. 

 

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

един за всяка от страните. 

 

Приложения: 

 Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

1. Приложение № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката; 

2. Приложение № 2 – Ценово предложение; 

3. Приложение № 3 – Образец на Приемо-предавателен протокол; 

4. Приложение № 4 – Образец на известие за несъответствие; 

5. Приложение № 5 – Образец на Акт за рекламация; 

6. Приложение № 6 – Образец на Акт за възстановяване; 

7. Приложение№7 – Изисквания към гаранцията за изпълнение,               

представена като застрахователна полица; 

8. Приложение №8 –  Протокол за оценка на съответствието; 

 

 
ДОГОВАРЯЩИ: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                         

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

 

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

КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ                                                                                                                                                                                                               

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ”  

  

 

ТОДОР МЕТОДИЕВ ГЕЛЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

 

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

 

  

 



 

 

Приложение № 1  
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                                                                ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

                                           ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
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                                              ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             Приложение № 3 

                                                                                 Към договор № ……………./…………2020 г. 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Командир на в.ф. .................. 

гр. ............................. 

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

/печат, звание, подпис, фамилия/ 

 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 
Днес, .......................г., комисия в състав: 

Председател ............................................................................................     ЕГН ............................ 

/звание, име, презиме, фамилия/ 

и членове: 1.........................................................................................     ЕГН............................. 

2..........................................................................................    ЕГН........................... .. 

3..........................................................................................    ЕГН............................. 

назначена със заповед №............/..................г. на Командира на в.ф. ....................................... 

ПРИЕ, а ………………………………………., представляван от ............................................... с 

ЕГН ……………….. и лична карта № ….………….., издадена от ………………на .............. 

ПРЕДАДЕ 

следното:………………………………………………………………………………………… 

(Описва се извършената доставка/услуга по договора) 

 

Настоящият протокол е изготвен в 4 (четири) еднакви екземпляра – един за в.ф. ..........................., 

един за .............................................. (Изпълнителя) и два за Дирекция „Обществени поръчки в 

отбраната” - МО. 

 

Предал:......................................   Приела комисия в състав: 

/име на фирмата/ 

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

/печат, подпис, фамилия/     /печат, звание, подпис, фамилия/ 

 

 

                                                                                       и членове :    

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

                                                                                            /звание, подпис, фамилия/ 

 

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

                                                                                            /звание, подпис, фамилия/ 

 

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

                                                                                            /звание, подпис, фамилия 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                 Приложение № 4              

                                                                                     Към договор № ……………./…………2020 г 

 

 

ИЗВЕСТИЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 

 
ДО 

КОМАНДИРА НА …………….. 

заявител 

КОПИЕ ДО 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОТБРАНАТА“-МО 

 

 

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

                                                                                          (експлоатация/съхранение) 

на ……………………………………………................................................. 

са констатирани следните несъответствия (дефекти): 

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

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

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

 

Оборудването е доставено по Договор № ………………………, между Министерство на 

отбраната и …………………………… и е с гаранционен срок от …………. месеца и е въведен в 

експлоатация от …………………………………………………………. 

 

На основание на горепосоченото и в съответствие с раздел ……… на Договор № ……………, 

моля Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ да разкрие процедура за предявяване на 

рекламация към изпълнителя по договора. 

 

 

 

КОМАНДИР (НАЧАЛНИК) 

НА В.Ф. ………………………… 

 

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

(звание, подпис, фамилия) 

Отпечатано в ___ екз. 

                                               

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                                          Приложение № 5 

                                                                                Към договор № ……………./…………2020 г. 

УТВЪРЖДАВАМ: 

КОМАНДИР (НАЧАЛНИК) 

НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ ……………… 

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

звание, подпис, фамилия 

………………г.                           АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 
№ ___ / ___.___._____г. 

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

наименование на несъответстващото оборудване 

Комисия, назначена със заповед № .........../……………..г., на командира (началника) на военно 

формирование ………………, в състав: 

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

и Членове: 

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

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

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

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

„………………“, се събра за да разгледа причините за отклонението от качествените 

характеристики на …………………………………………………………………….. 

КОМИСИЯТА УСТАНОВИ: 

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

…………………………………………………………. 

доставено от „…………………..“ (Изпълнител) по Договор № _____ / ___.___._____г. между 

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

срок …………. (……………) месеца по гаранционна карта издадена от Изпълнителя по 

горепосочения договор, в сила от ___.___._____г., има отклонение от качествените 

характеристики. 

От началото на експлоатацията оборудването е отработило ............... часа. 

2. Експлоатация на ………………………………………………………. 

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

3. Описание на дефекта на : 

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

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

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

предполагаеми причини и последствия от дефекта) 

4. Списък на дефектиралите  части: 

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

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

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

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

Въз основа на гореизложеното, Комисията реши: 

1. ………………………………….. не е годен за по - нататъшна експлоатация и подлежи на: 

…………………………………………………………………………………….…… 

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

Договора, замяна с нов) 

2. Дефектът е вследствие на: 

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

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

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

3. За възстановяване на оборудването са необходими следните резервни части : 

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

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

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

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

                     (Изпълнителя по договора или потребителя) 

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

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

на …………………………………………………………. 

Изпълнителят по договора се задължава писмено да уведоми директора на дирекция„ 

Обществени поръчки в отбраната“-МО до 10 (десет) дни след закриване на рекламацията, за 

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

недопускане на повторно несъответствие. 

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на рекламацията: 

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

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

 

Комисия на потребителя:      Представител на Изпълнителя по договора: 

Председател: 

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

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

и Членове: 

1. ……………………………………                    Отпечатано в ___ екземпляра: 

2. ……………………………………               Екз. № __ за ___________________; 

3. ……………………………………                                 Копие за _____________________;                                                                         

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                   
                                                                                                           Приложение № 6 

         
                                                                               Към договор № ……………./…………2020 г. 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

КОМАНДИР (НАЧАЛНИК) 

НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ ……………… 

………......................... 

звание, подпис, фамилия 

………………г.                            АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

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

 

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

(наименование) 

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

(наименование на повредената част ) 

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

5. Отработени часове: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………. 

8. …………………………………………………….. е възстановен със средства на 

- изпълнителя по договора ………………………………………………………… 

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

и е пломбиран с печат № ……………………… 

9. Възстановеното оборудване е прието от 

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

(звание и фамилия на представителя на потребителя) 

10. ………………………………………………………… се счита за възстановено и годен за 

експлоатация, считано от ___.___.______г. 

11. Разходите по възстановяване на оборудването са за сметка на: 

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

 

 

Представител/и на     Представител/и на потребителя: 

Изпълнителя по договора: 

…………………………………   ………………………………… 

(подпис, фамилия, печат)    (подпис, фамилия) 

 

Забележка: Актът се изготвя в 4 екземпляра – за дирекция „ Обществени поръчки в 

отбраната“, Заявителя, Потребителя и Изпълнителя. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                           Приложение № 7                                                      

                                                                               Към договор № ……………./…………2020 г. 

 

ИЗИСКВАНИЯ 

към гаранцията за изпълнение,  под формата на застраховка, представена 

като застрахователна полица 

 

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да е в 

оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, 

Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща 

застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена 

застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали. 

Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 

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

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

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

заплащане на застрахователната премия са за сметка на Застрахования 

(изпълнител по договора за услуга). 

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен 

размер, като се представи копие на документ за платената премия на 

Бенефициента.  

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

Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да 

изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане 

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

в застрахователната полица. 

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

Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, 

удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е 

изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за услуга, независимо 

от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от Бенефициента 

е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща 

обезщетението. 

7. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и 

лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на 

Бенефициента към Изпълнителя. 

8. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за 

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

застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в застрахователната 

полица само след писмено подписано и подпечатано уведомление от 

Министерство на отбраната към Застрахователя. 

9. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за услуга е 

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

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

на застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната 

полица остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, 

същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната 



 

застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното 

съдържание се запазват. 

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

11. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента 

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

документи. 

12. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието 

по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от 

следните обстоятелства: 

12.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 

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

12.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 

Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

13. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 

сключения с Министерство на отбраната договор за доставка/услуга/строителство 

и всички други необходими документи свързани с него, с изключение на тези, 

които съдържат класифицирана информация или друга информация, която е 

защитена със закон. 

14. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди 

приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 Приложение №8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Към договор……………./…………2020 г 

УТВЪРЖДАВАМ                                                                                                   
 
звание, подпис, фамилия 

................................ г. 

ПРОТОКОЛ 
 

ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

 

№ ...................... 

Днес, ........... г., комисия в състав: 

Председател .............................................................. от Института по отбрана - МО 

и членове: 

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

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

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

на основание Договор № ......... г. се събра за установяване на съответствието на качеството 

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

 

Оборудването е доставено по Договор № ........./......... г., сключен между Министерство на 

отбраната  и .......................................... (изпълнител). 

След ............................................................................................................................  (изброяват се 

извършените дейности по осигуряване на качеството, като проверка на съпроводителните документи, проверка, 

изпитване, измерване на извадка от доставеното количество и др.), комисията установи, че доставените 

отбранителни продукти отговарят на изискванията на договор № ........................................ , въз 

основа на което 

 

ПРЕДЛАГА: 

 

Потребителят да пристъпи към тяхното приемане за съхранение и експлоатация по 

предназначение. 

Неразделна част от протокола за оценка на съответствието са следните приложения: 

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

…………………………………………………………………………………………… 
(сертификат за произход, сертификат за качество, протокол от проведени изпитвания, гаранционна карта и др. 

документи) 

 

Настоящият протокол се състави в ......... (........) еднакви екземпляра, по един за 

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

 

                                                                                                Комисия: 

Председател:…….………………… 

                                                                                                Членове: 

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

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

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

  

 

 

                                                                                                                            

 

 
 

 


