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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

Дирекция “Отбранителна аквизиция” 

1092, София, ул. “Иван Вазов” № 12; тел.: (02) 92 20 642; факс: (02) 951 5169 

 

Рег. № 21-39-168/2019 г. 

 

 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ 

за определяне на възможни изпълнители на обществена поръчка  

с предмет „Доставка на Несмъртоносни средства за защита и въздействие - 
Тейзър”. 

 

1. Пълно описание на предмета на обществената поръчка: - доставка на 
несмъртоносни средства за защита и въздействие - Тейзър.  

 
2. Технически изисквания – изискванията към доставката са описани в 

Приложение № 9. 
Несмъртоносните средства за защита и въздействие са за нуждите на 68 

бригада ,,Специални сили“ - Пловдив. 
 
3. Плащането по договора ще се извърши с финансови средства от ЕФП за 

МТО на МО за 2019 г. , като прогнозната стойност е 16 666,67 лв. без ДДС. 
 
4. Количеството на несмъртоносните средства за защита и въздействие за 

доставка е до 6 (шест) броя. 
 
5. При сключване на договор за възлагане на поръчката, изпълнителят следва 

да предостави необходимата информация за кодифициране на изделието, съгласно 
принципите на Кодификационната система на НАТО. 

 
6. Срок за изпълнение на доставката е до 6 (шест) месеца от подписването на 

договор. 
 
7. Възложителят си запазва правото да редуцира бройката на заявеното 

количество в зависимост от заложените ценови параметри. 
 
8. При невъзможност за доставка до 13.12.2019 г., да се предвиди авансово 

плащане, което да бъде обеспечено със 100 % гаранция от страна на изпълнителя. 
 
Моля, при проявен от Вас интерес да представите Вашето предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с образец, Приложение № 1 към 
настоящето обявление.  
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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 по критерий „икономически най-
изгодно предложение“ – най-ниска цена.  

 
11. Предложението да бъде представено в срок до 20 календарни дни от 

публикуване на настоящето обявление в Профила на купувача за извършване на 
пазарно проучване, на адреса на дирекция „Отбранителна аквизиция“ гр. София, 
п.к. 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.5.  

 
Лице за контакт: майор Станислав Чернокожев – тел.: 02/ 92-20-687, e-mail: 

s. chernokojev@mod.bg. 
 
Приложения:  
1. Образец на предложение - Приложение № 1. 
2. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 157, 

ал. 1, и ал. 2, т. 5 от ЗОП - Приложение № 2. 
3. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 157, 

ал. 2, т. 1 - 4  от ЗОП- Приложение № 3. 
4. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП) - Приложение № 4. 
5. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България (ЗОВСРБ) - Приложение № 5. 
6. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата- 

Приложение № 6.  
7. Проект на договор с приложения - Приложение № 7. 
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Приложение 

№ 8. 
9. Технически изисквания - Приложение № 9. 
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                Приложение № 1  
                                                                                                                 
 

ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 

ДО  
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ  
„ОТБРАНИТЕЛНА АКВИЗИЦИЯ“ 
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

  
 

От …………………,  със седалище и адрес на управление………......, ЕИК 
/БУЛСТАТ/ ……………, представлявано от ……………, действащ в качеството си 
на ………….  

Адрес за кореспонденция: ………………., телефон: ……….., факс: ……….., 
e-mail ……………. 

Лице за контакти: ………………., телефон: ……….., факс: ……….., e-mail 
……………. 

Обслужваща банка: ………………., IBAN …………….., BIC ……………. 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  
 

В качеството си на възможен изпълнител на обществена поръчка с предмет 
,,Доставка на несмъртоносни средства за защита и въздействие - Тейзър ”, съгласно 
технически изисквания за несмъртоносни средства, заявявам желанието си да бъда 
включен в пазарно проучване.  

 
1. Предлагам да доставя стоката, съгласно техническите изисквания, 

посочени от Възложителя. 
 
2. Предлагана стока ………………………………………………………… 

(изписват се марка, модел, производител и др. идетифициращи стоката наименования) 
 

3. Доставката ще се извърши чрез трансфер/ внос от ……………/държава/. 
При използване на подизпълнител от участника ще се спазят изискванията на 

чл. 66 от ЗОП. 
 
4. Срок за изпълнение на поръчката - ……………месеца, от сключване на 

договора за възлагане.   
 
5. Ценовото предложение за изпълнение на поръчката с включени всички 

разходи по изпълнението на доставката до крайния получател е, както следва: 
/представя се ценово предложение за продукта, количество, сертификати, единична 
цена без ДДС и обща цена с ДДС/. 

Пояснение: Предложените цени да са в български лева. 
 



4 
 

 
При възникване на въпроси и тяхното тълкуване относно гореизложеното, 

които имат обективно обяснение, ние …………. (изписва се наименованието на 
участника) ще упражнявам/-е правата и ще изпълнявам/-е задълженията си в 
защита и в интерес на Министерство на отбраната.  
 
 
Дата ............................/ ............................/ ............................ 

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

Подпис (и печат) ........................................................................................... 
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Приложение № 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО 

ЧЛ. 157, АЛ. 1, И АЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗОП 

(подава се от потенциален изпълнител и подизпълнител) 

 

Подписаният/ подписаната : 
…………................................................................................................................................................ 

                                               собствено, бащино, фамилно име  

 

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

                     дата на издаване                                              място на издаване 

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

                                                                      постоянен адрес 

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

                                               наименование 

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

                           длъжност 

седалище ....................................................................................................................................., 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

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

а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс. 
б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс. 
в) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс. 
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс. 
д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс. 
е) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс. 
ж) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс. 
з) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс. 

 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се зачертава) за 
престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна. 

3. Не са налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП 
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4. Не съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата 
на основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор. 

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

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

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която икономическия 
оператор е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства са: 

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

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

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

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която икономическия 
оператор е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за 
обстоятелствата са: 

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

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

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

 

 

…………………………………..…. 

място на деклариране 

ДЕКЛАРАТОР: 

 

…………………………………..…. 

дата на деклариране 

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

подпис                       фамилия 

           печат 

  

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

Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на обществената 
поръчка, декларацията се подава от всеки от тях съобразно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. Когато 
участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подава от 
всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението съобразно горните правила. 
Отсъствието на обстоятелствата се декларират и от физически лица – потенциални 
изпълнители и подизпълнители. 
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Приложение № 3 
(образец) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО 
ЧЛ. 157, АЛ. 2, Т. 1 - 4 ОТ ЗОП 

(подава се от потенциален изпълнител и подизпълнител) 
 
Подписаният/ подписаната : 
…………................................................................................................................................................... 
                                             собствено, бащино, фамилно име 
ЕГН ..........................................., притежаващ/ а лична карта №….......................................…...., 
издадена  на..................................................  от МВР - 
гр.……………………................................................................. 
                       дата на издаване                                                   място на издаване 
адрес:............................................................................................……………………….………….........
...................... 
                                                                   постоянен адрес 
Представляващ/а……………………………………….........................................................................,  

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

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

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
1. Представляваният от мен икономически оператор не е обявен в несъстоятелност. 
2. Представляваният от икономически оператор не е в открито производство по 

несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 
740 от Търговския закон, не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда и не е преустановена. 

3. Представляваният от мен икономически оператор не е в производство по ликвидация 
и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваният от мен икономически оператор няма задължения за данъци и 
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на 
възложителя и на икономическия оператор, или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която икономическия оператор 
е установен, освен ако: 

4.1. Представляваният от мен икономически оператор има задължения, но за тях е 
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията 

4.2 Представляваният от мен икономически оператор има задължения, но същите са по 
акт, който не е влязъл в сила. 

/В зависимост от това на кое обстоятелство отговаря икономически оператор, се 
попълват само този текст в декларацията/. 

5. Представляваният от мен икономически оператор не е лишен от правото да упражнява 
определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е 
извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта 
на отбраната и сигурността. 
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6. Представляваният от мен икономически оператор няма влязло в сила съдебно решение, 
с което е установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 
поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на 
доставките. 

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

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

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която икономическия 
оператор е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства са: 

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

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

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

 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която икономическия 
оператор е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за 
обстоятелствата са: 

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

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

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

 

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

ДЕКЛАРАТОР: 

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

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

    печат 
 

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява потенциалния изпълнител 
и подизпълнителя. Когато потенциалния изпълнител или подизпълнителят са юридически лица 
е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го 
представляват. Отсъствието на обстоятелствата се декларират и от физически лица - 
потенциални изпълнители и подизпълнители. Когато потенциалния изпълнител или 
подизпълнител в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се подава 
от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението. 
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 Приложение № 4 

(образец) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 
Долуподписаният/ата: 
1. ………………………………………………………………………………… 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 
установяване на самоличността …………………………….................., 
дата на раждане: ..…………………………….........................................,  
гражданство/а: …………………………………..………………………, 
постоянен адрес: ………………………………..………………………, 
или адрес: ………………………............................................................., 

 (за чужди граждани без постоянен адрес) 

в качеството ми на: 
      законен представител  
      пълномощник 

на ........................................................................................ 
(посочва се наименованието, както и правно-организационната форма на юридическото лице 

или видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................................................., 
вписано в регистъра при .............................................................................................................., 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно 
образувание са следните физически лица: 

1. ………………………………………………………………………………... 
 (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: …………..………………….,. дата на раждане ………………..………..,  
гражданство/а: ……………………….……………………..…………………………, 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата  
по гражданството: ………………………………………………....………………, 
постоянен адрес: ……………….………………….………………………………., 
или адрес: …………………………………………………......................................., 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 
      лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете 

или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, 
ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

      лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ……….……………………..……; 

      лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава 
на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на  

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от 
допълнителните разпоредби на ЗМИП;  

      лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права  
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чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор 
или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване  
на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на 
ЗМИП; 

       (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 
собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над  

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други 
средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; 

      лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или 
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1-3 от 
допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

      лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се 
установи друго лице като действителен собственик; 

      друго (посочва се)……………………………………………. 
Описание на притежаваните права: ……………….…………………………………… 

 
Повтаря се толкова колкото е необходимо. 
 

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко 
се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно 
образувание, са: 

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 
………………….…………………………………..……………………………………………, 
(посочва се наименованието, както и правно-организационната форма на юридическото лице 

или видът на правното образувание) 

седалище: ………………………………………………………………………………………., 
 (държава, град, община) 

адрес: ……………………………………………………………………………………………., 
вписано в регистър ………………………………………………………..……………………., 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …......……………………… 

Представители: 
1. ………………………………………………………………………………………..., 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: .....………………….……….., дата на раждане: ……………………….………..,  
гражданство/а: ………………………………..………………..……………………………… 

 (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата  
по гражданството: ………………….…...………………………………………………………, 
постоянен адрес: …………………………..……………………………………………………. 
Начин на представляване: ……………………………..…………………………. 

 (заедно, поотделно или по друг начин) 

Повтаря се толкова колкото е необходимо. 
 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 
………………………………………………………………………………………………….., 
(посочва се наименованието, както и правно-организационната форма на юридическото лице 

или видът на правното образувание) 
седалище: ………………………………………………………………………………………., 

 (държава, град, община) 
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адрес: ……………………………………..……………………………………………………., 
вписано в регистър ……………………………..……………..........…………………………, 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ….........…………………… 

Представители: 
1. ………………………………………………………………………………………..., 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: .....………………….……….., дата на раждане: ……………………….………..,  
гражданство/а: ………………………………..………………..……………………………… 

 (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата  
по гражданството: ………………….…...………………………………………………………, 
постоянен адрес: …………………………..……………………………………………………. 
Начин на представляване: ……………………………..…………………………. 

 (заедно, поотделно или по друг начин) 

Повтаря се толкова колкото е необходимо. 
 

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 
………………………………………………………………………………………..…, 

 (име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ……………………………….., дата на раждане: ………………...……………....,  
гражданство/а: ……………………………………………….…………………………………, 
постоянен адрес на територията на Република България: …......………………………….. 

 
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 
1. ……………………………………….……………………………………………….... 
2. …………………………………….…………………………………………………… 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 

данни. 
 
ДАТА: ...............                                                ДЕКЛАРАТОР:  ...................................... 

 (име и подпис) 
 

Указания:  
Настоящата декларация се попълва и представя преди подписването на договора от избраният 

изпълнител. 

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните 
разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 

„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка 
притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически 
лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят 
най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е 
лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в 
това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, 
или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват 
на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския 
съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по 
отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово 
участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото 
участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно 
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образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество 
юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо 
лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други 
подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, 
допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е: 

а) учредителят; 
б) доверителният собственик; 
в) пазителят, ако има такъв; 
г) бенефициерът или класът бенефициери, или 
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато 

физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; 
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост 

посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства. 
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или 

лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2. 
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, 

секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е 
установен друг действителен собственик. 

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и 
всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за 
упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за 
определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване 
на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.  

(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или 
друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени 
по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи 
възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица. 
(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен 
собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е 
действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява 
длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с 
цел установяване на действителния собственик по ал. 1.“ 
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Приложение № 5 
(образец) 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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

 
Долуподписаният/ата: __________________________________________, 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН_________________, адрес: _________________________________________ 
(постоянен адрес) 

гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, издадена на 
____________ от МВР-гр. ___________, адрес _________________, 

(дата на издаване)  (място на издаване)  (постоянен адрес) 

в качеството ми на _________________, в ________________________________, 
(длъжност) (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ) 

със седалище __________________________________________________, адрес на управление: 
_________________________________________________, тел./ факс _____________, вписано в 
търговския регистър при _______________ съд по ф.д. № ___________ /_________ г. 
БУЛСТАТ/ЕИК __________________ 

1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо лице/едноличен 
търговец, в размер ______________________________________ 

има следния произход: ________________________________________________ . 

2. Декларирам, че действителен собственик на капитала на горепосоченото юридическо 
лице/едноличен търговец са следните лица:  

2. 1. __________________________________________________________ 
(име, презиме, фамилия/фирма) 

ЕГН/ЕИК________________ 
Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление___________________ 
Гражданство ______________ Документ за самоличност ______________ 

2.2. ___________________________________________________________ 
(име, презиме, фамилия/фирма) 

ЕГН/ЕИК________________ 
Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление___________________ 
Гражданство ______________ Документ за самоличност ______________ 
и други. 
 

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

дата: ………………..…….     (име, фамилия и подпис, печат) 
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Приложение № 6 
(образец) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за липса на свързаност с друг потенциален изпълнител на обществената поръчка  

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 ..............................................  – възможен изпълнител на обществена поръчка с 
предмет “ Доставка на несмъртоносни средства за защита и въздействие - Тейзър” 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваният от мен икономически оператор не е свързано лице по смисъла на §2, т.45 
от допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

 

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

 

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

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

Подпис (и печат) ........................................................................................... 

 

 

 

Забележка: 

Декларацията се представя от всеки един законен представител на икономическия оператор. 
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Приложение № 7 
ДОГОВОР  

(ПРОЕКТ) 

№ УД-03_____/____.____.201__ г. 

 

Днес, ………….201__ г., в гр. София, между: 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, с адрес: Република България, гр. София 1092, ул. 
„Дякон Игнатий“ № 3, Булстат 000695324, представлявано от ……………………………………, 
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

......................................................................................................................... със седалище и адрес на 
управление: ........................................................................, ЕИК ..........................., представлявано от 
....................................... (име и длъжност), наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

всяка от които или и двете заедно следва да бъдат наричани съответно Страна/та или Страни/те, 
и на основание чл. 114 ал. 1 от Вътрешните правила , обявени с МЗ № ОХ-309/11.04.2018г. и чл. 
20 ал. 6 във връзка с чл. 20 ал. 1 т. 4, буква „а“ от ЗОП се сключи настоящия Договор за 
обществена поръчка за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията на този 
Договор да извърши срещу възнаграждение доставка на ……. (с думи) броя несмъртоносни 
средства за защита и въздействие - Тейзър (марка, модел, производител и др.), съгласно 
технически изисквания за несмъртоносни средства. 

 

ІI. ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) Единичната цената на стоката е ……………………………… (описва се ценовото 
предложение на изпълнителя). 

(2) Общата стойност на договора е …….лв. (словом………………) без ДДС и ...............лв. 
(словом...................) с включено ДДС. 

(3) Цените са съобразени и формирани при условие на доставка до 68 бригада ,,Специални 
сили“ и включва всички съпътстващи разходи (в т.ч. доставка, транспорт и други разходи). 

Чл. 3. Цените за доставката на стоката са твърди и не подлежат на изменение. 
 

ІII. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) След изпълнение по банков път, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след 
доставка и представяне в дирекция „Отбранителна аквизиция” на следните документи:  

- Оригинал на фактура, подписана от представител на изпълнителя и на военното 
формирование краен получател;  

- Оригинал на Приемо-предавателен протокол /по образец, Приложение № 1 към 
настоящия Договор/, подписан от представител на изпълнителя и на военното формирование 
краен получател, утвърден от началника на формированието краен получател. Същият се изготвя 
и подписва след изготвянето и подписването на протокол за оценка на съответствието, който се 
представя в дирекция „Отбранителна аквизиция”;  

- Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи - оригинал и/ или складова разписка 
за приемане/предаване на материални запаси съгласно Закона за счетоводството. 
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Пояснение: Фактурата, приемо-предавателния протокол и Акт/складовата разписка трябва 
да съдържат опис на доставката с отразена единична цена, количество и обща стойност.  

(2) Авансово плащане – 100 % от общата стойност на договора, в срок до 60 (шестдесет) 
календарни дни след представяне в дирекция „Отбранителна аквизиция“ на следните документи: 

- Оригинал фактура; 
- Оригинал на гаранция за стойността на аванса. 
Гаранция за стойността на аванса се освобождава след изпълнение на доставката на 

стоката, и представяне в дирекция „Отбранителна аквизиция“ на следните документи: 
- Оригинал фактура; 
- Оригинал на Приемо-предавателен протокол, подписан от представител на Изпълнителя 

и на военното формирование краен получател, утвърден от началника на формированието краен 
получател. 

- Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи - оригинал и/ или складова разписка 
за приемане/предаване на материални запаси съгласно Закона за счетоводството. 

(3) Плащанията по този Договор се извършват по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Банка: ……………; IBAN: ………………………; BIC:    …………… 

(4) Плащането ще се извършва в лева за български фирми и в евро за чуждестранни фирми. 
(5) Всички банкови разходи свързани с плащанията извън територията на Р България са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и всички банкови разходи на територията на Р България са за 
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /ако е приложимо/. 
 

ІV. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 5. Настоящият Договор влиза в сила след подписването му от Страните. 
Чл. 6. Срокове за изпълнение: 
(1) Срокът за изпълнение на доставка на стоката е …………………………………… месеци 

(не повече от 6 месеца). 
 (2) Времето за издаване на сертификат за краен потребител, разрешения за износ и внос 

на продуктите, предмет на договора не влиза в срока за изпълнение.  
При условие, че са необходими такива документи (сертификат за краен потребител, 

разрешения за износ и внос на продуктите, предмет на договора), Изпълнителят е длъжен в срок 
от 10 (десет) календарни дни от влизане в сила на настоящия договор, да подаде заявление до 
дирекция „Отбранителна аквизиция“ за издаването им. 

Общото време за издаване на цитираните документи не може да бъде повече от 45 дни от 
датата на сключване на договора. 

(3) За дата на изпълнение на доставката по този договор се приема датата на подписване 
от упълномощени представители на Страните на приемо-предавателен протокол в мястото на 
доставка, военното формирование – краен получател. 

Чл. 7. Всички задължения по този Договор, приети за изпълнение преди изтичане на срока 
на доставката, ще бъдат изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо, че работата по тях може да 
продължи след изтичането на този срок. 

 

V. МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 8. (1) Мястото за доставка на стоката е 68 бригада ,,Специални сили“-Пловдив. 
(2) Условията за доставка на стоката /според статута на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ са: 
1. DDP (ИНКОТЕРМС 2010), когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е българско физическо или 

юридическо лице и извършва доставката на стоката чрез внос от страна извън Европейския съюз 
/ЕС/: 

1.1. Издаването на съответните Удостоверения за внос от Министерство на икономиката 
са отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши вноса на стоката до определеното място за доставка в 
Република България за своя сметка. 
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1.3. При извършване на вноса, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да се възползва от облекченията 
за суспендиране на вносни мита, съгласно Регламент (ЕС, 150/2003 от 21.01.2003 г. на Съвета). 

1.4. Редът за издаване на сертификат за суспендиране на вносни мита за нуждите на МО е 
описан в заповед на министъра на отбраната № ОХ-610/27.06.2017 г., публикувана в Профила на 
купувача на Министерство на отбраната на адрес: ……………. 
 2. DAP (ИНКОТЕРМС 2010), когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е чуждестранно физическо или 
юридическо лице и извършва доставка на стоката чрез внос от страна извън Европейския съюз 
/ЕС/: 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати всички дължими при вноса мита, данъци и такси (ако 
вносът не е освободен от тях). 

2.2. След оформяне на вноса от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, транспортът и застраховката на стоката 
до определеното място за доставка ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 3. DDP (ИНКОТЕРМС 2010), когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е българско или чуждестранно 
физическо или юридическо лице и извършва доставката на стоката чрез трансфер от страна член 
на ЕС: 
 3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще приключи митническите процедури по вноса на стоката в 
страна членка на ЕС (от която ще бъде трансферирана стоката до Република България) и ще 
заплати всички дължими при вноса в съответната държава мита, данъци и такси. 
 3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще застрахова и транспортира стоката за доставка от държавата 
членка на ЕС (където се намира) до определеното място за доставка в Република България за 
своя сметка. 
 

VІ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл. 9. Собствеността и рискът на доставяната стока преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на приемо-предавателен протокол в мястото на доставка. 

Чл. 10. Всякакви щети по доставката стоката, които са настъпили преди тяхното 
предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в мястото на доставка са отговорност и са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
(1) Да получава плащания по настоящия Договор в съответствие с договорените условия 

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

МО с оглед точно изпълнение на задълженията си по този Договор; 
(3) /за ИЗПЪЛНИТЕЛ, който е декларирал в заявлението си за участие в процедурата, че 

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

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да извършва доставката на стоката при условията на този Договор; 
(2) Писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез Дирекция „Отбранителна аквизиция“ не 

по-малко от 10 (десет) календарни дни предварително за дата за доставка на стоката; 
(3) В зависимост от мястото на регистрация на Изпълнителя и мястото от което се доставя 

имуществото: 
а) Когато Изпълнителят е българско юридическо лице и доставя имуществото от внос 

Изпълнителят е длъжен: 
- да осигури всички необходими разрешения за внос на имуществото за доставка за своя 

сметка; 
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- да заплати всички дължими при вноса мита данъци и такси (ако вносът не е освободен 
от тях); 

- след оформяне от Изпълнителя на вноса, да транспортира и застрахова имуществото до 
определеното място за доставка, за своя сметка; 

- да издаде фактура за така извършената доставка, с начислено ДДС върху стойността на 
стоката. 

б) Когато Изпълнителят е чуждестранно лице и доставя имуществото от внос 
Изпълнителят е длъжен: 

- да постави имуществото за доставка в режим „Митническо складиране“ в склад под 
митнически контрол на територията на Република България, където ще се извърши прехвърляне 
на собствеността му за митнически нужди от Изпълнителя на Възложителя по договора; 

- след оформяне на внос от страна на Възложителя за своя сметка да транспортира 
имуществото до определеното място за доставка;  

- за своя сметка да транспорта и застраховката на имуществото до определеното място за 
доставка; 

- да издаде фактура за така извършената доставка, без начислено ДДС върху стойността 
на имуществото. 

в) Когато Изпълнителят е чуждестранно лице и доставя имуществото от страна член на 
Европейския съюз изпълнителят е длъжен: 

- да приключил митническите процедури по вноса на имуществото в страната членка на 
ЕС (от която ще бъде трансферирано имуществото в Република България), като заплати всички 
дължими при вноса в съответната държава мита, данъци и такси; 

- за своя сметка да осигури всички необходими разрешения за трансфера на имуществото 
от държавата членка на ЕС (където се намира) до Република България (военно формирование – 
краен получател), като заплати транспорта на имуществото до определеното място за доставка; 

- да издаде фактура за така извършената доставка, без начислено ДДС върху стойността 
на имуществото. 

г) Когато Изпълнителят е българско лице и доставя имуществото от страна член на 
Европейския съюз Изпълнителят е длъжен: 

- да приключи всички митническите процедури по вноса на имуществото в страната 
членка на ЕС (от която ще бъде трансферирано имуществото в Република България), като заплати 
всички дължими при вноса в съответната държава мита, данъци и такси; 

- да осигури за своя сметка всички необходими разрешения за трансфера на имуществото 
от държавата членка на ЕС (където се намира) до Република България (военно формирование – 
краен получател), като заплати транспорта на имуществото до определеното място за доставка; 

- да издаде фактура за така извършената доставка, с начислено ДДС върху стойността на 
имуществото. 

д) Когато Изпълнителят е производител на стоката предмет на Договора и доставя 
имуществото от територията на Република България е длъжен: 

- за своя сметка да транспорта на имуществото до определеното място за доставка; 
- да издаде фактура за така извършената доставка, с начислено ДДС върху стойността на 

имуществото. 
(4) Изпълнителят е длъжен в срок от 10 (десет) календарни дни от влизане в сила на 

настоящия договор да подаде заявление до Дирекция „Отбранителна аквизиция“, за издаване на 
сертификат за краен потребител, разрешения за износ и внос на продуктите, предмет на договора 
и други, при условие, че са необходими такива документи. 

(5) При доставяне на стоката в мястото на доставка да подпише приемо-предавателен 
протокол и акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова разписка за 
приемане/предаване на материални запаси (съгласно Закона за счетоводството); 

(6) При доставяне на стоката в мястото на доставка да предостави: 
- Документ(и), удостоверяващ(и) качеството, издадени от производителя им;  
- Документ(и), удостоверяващ(и) произхода на стоката;  
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- Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 
17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

- Документи, издадени от производителя, доказващи съответствието на стоката с 
техническите изисквания на Възложителя.  

- Документ(и), удостоверяващ(и) гаранционните срокове, оригинални паспорти (където е 
приложимо), срокове на годност и срокове на съхранение (гаранционна(и) карта(и)).  

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

а) В случаите, когато материалните средства не притежават присвоен NSN или той му е 
неизвестен, да предостави пълен обем техническа информация, необходима за тяхната 
идентификация и кодификация съгласно принципите на Кодификационната система на НАТО. 
Информацията се предоставя чрез попълване на Заявка за кодификация по образец, утвърден от 
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); 

б) В случаите, когато доставката на стоката се извършва на части/етапи, за всяка частична 
доставка се изпълняват изискванията, посочени в ал. (7). 

в) В случай, че кодифицирането на материалните средства изисква предоставяне на 
техническа информация и от поддоставчици по Договора, включително и такива от страни, които 
не са членки на НАТО, да осигури същата на Органа по кодификация; 

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

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

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

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнител, когато е обявил 
в офертата си ползването на подизпълнител. (когато е приложимо) 

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави искане, отправено от подизпълнителя 
до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за директно разплащане заедно със становище дали оспорва плащанията по 
искането или част от тях като недължими, в случаите по чл. 66, ал. 4 от ЗОП. (когато е 
приложимо) 

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ искането заедно 
със становището по ал. 12 в 15-дневен срок от получаването му. (когато е приложимо). 

(14) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (когато е приложимо) 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
(1) Да изисква изпълнението на доставките по този Договор в срока, по реда и при 

условията, договорени между Страните; 
(2) Да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, свързана с изпълнение на този 

Договор; 
(3) Да предявява рекламации към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените доставки в рамките на 

договорения гаранционен срок; 
(4) Възложителят си запазва правото да увеличи/намали бройката на заявеното количество 

в зависимост от заложените ценови параметри. 
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
(1) Да осигури при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, която му е необходима 

за качественото извършване на доставките по този Договор; 
(2) След писмено известие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури свои представители за 

приемане на доставките; 



20 
 

(3) Да приеме доставките, когато стоката отговаря на условията на настоящия Договор; 
(4) Доставената стока да бъде приета във военно формирование – краен получател. 
(5) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставената стока, съгласно условията и 

сроковете, посочени в този Договор; 
(6) След писмено поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде сертификат за краен 

потребител, разрешения за износ и внос за изделията по предмета на този Договор. 
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на стоката в случай, че не 

съответства на договореното качество и окомплектовка, за което се съставя констативен 
протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на стоката, която да е в съответствие с 
изискванията на договора. 

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

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща директно възнаграждение на подизпълнител при 
наличие на обстоятелствата по чл. 66, ал. 4 от ЗОП и след представяне на следните документи: 

а) Искане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
б) Становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва плащанията по искането или част от тях 

като недължими; 
в) Документите, посочени в чл.4 (1). 
(когато е приложимо) 
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане към подизпълнител, когато искането 

за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа (когато е приложимо), 
както и когато не е представен някой от изискуемите документи за плащане съгласно клаузите 
на договора. 

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата информация 
относно своите представители, които са упълномощени да извършват дейности, свързани с 
изпълнението на този Договор; 

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

 

VІІІ. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД 

Чл.16.(1) Доставената стока трябва да съответстват на техническите изисквания.  
(2) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпросите на качеството (оценяване на 

съответствието) е Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”. 
(3) Оценяването на съответствието на патроните с изискванията на Договора се извършва 

от комисия с представители на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”, ЗАЯВИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) Доставяните патрони по този Договор, да бъдат съпроводени със следните документи:  
1. Документ(и), удостоверяващ(и) качеството, издадени от производителя им;  
2. Документ(и), удостоверяващ(и) произхода на стоката;  
3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN 

ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
4. Документи издадени от производителя, доказващи съответствието на стоката с 

техническите параметри и изисквания. 
5. Документ(и) удостоверяващ(и) гаранционните срокове, оригинални паспорти 

(където е приложимо), срокове на годност и срокове на съхранение (гаранционна(и) карта(и)).  
Всички документи на чужд език трябва да бъдат придружавани с превод на български 

език. 
(5) Съответствието на продукта с изискванията на Договора за доставка се удостоверява 

от комисията по ал. 3 с Протокол за оценка на съответствието.  
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(6) При констатирано несъответствие между доставените материални средства и 
изискванията на Договора, комисията по ал. 3 съставя констативен протокол и стоката не се 
предлагат за приемане от военното формирование краен получател. В случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише констативния протокол, отказът и мотивите за това се 
удостоверяват от останалите членове на комисията в писмена форма. 

(7) При констатирано несъответствие между доставените материални средства и 
изискванията по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени несъответстващите на 
изискванията материални средства с такива, отговарящи на изискванията на Договора. 

(8) Утвърденият протокол за оценка на съответствието, е основание за съставяне и 
подписване на приемо-предавателен протокол. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира (не по-малко от 36 месеца)...….. месеца за съхранение 
при стриктно спазване на изискванията, посочени в инструкциите за експлоатация. 

 

ІX. УРЕЖДАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 18. Управлението на рекламациите е в рамките на гаранционния срок. 
Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за настъпили дефекти само в случай, че 

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

Чл. 20. (1) В случай на рекламация, потребителят, експлоатиращ изделието, изготвя и 
изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Телеграма-известие за несъответствие (по образец, Приложение № 
3 към настоящия Договор) за предявяване на рекламация. В нея се уточняват датата и мястото за 
извършване на анализ на причините, довели до рекламацията и за изготвяне на Акт за рекламация 
(по образец, Приложение № 4 към настоящия Договор); 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при предявена рекламация да определи и изпрати свои 
представители за извършване анализ на причините, довели до отклонението от параметрите и 
характеристиките на изделието и за изготвяне и подписване на Акт за рекламация; 

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

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

експлоатиращ изделието и представител на изпълнителя на Акт за възстановяване (по образец, 
Приложение № 5 към настоящия Договор). 

Чл. 21. Разходите, свързани с възстановяването на рекламираните изделия са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 22. Задължението за своевременното организиране на дейностите по решаване на 
рекламациите e на потребителя, експлоатиращ изделието. 

 

Х. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 23. (1) В случай на неизпълнение на задължението да достави изделията в срока за 
изпълнение съгласно този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на 0,2 % 
(нула цяло и два процента) от стойността на забавената част за всеки просрочен ден, но не повече от 20 
% (двадесет процента) от стойността на сумата на договора без ДДС. 

(2) При частично или пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя да достави стоките 
след изтичане на 30 (тридесет) дни от срока по договора, Възложителят има право едностранно да 
прекрати договора за недоставената част и да получи неустойка в размер на 20 % от стойността на 
неизпълнената част от сумата без ДДС. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на 
рекламираната стока без ДДС, независимо дали ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предприел действия по 
развалянето на договора. 
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 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) от 
стойността на рекламираната стока без ДДС за всеки просрочен ден в случай, че не изпълни в срок 
предвиденото в Акта за рекламация, но не повече от 20 % (двадесет процента) от договорната стойност 
на рекламираната стока без ДДС. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на договорната 
стойност на рекламираната стока, ако не изпълни предвиденото в Акта за рекламация заедно с 
обезщетение за претърпените вреди над размера на неустойката. 

 (5) При разваляне на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в 
размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора без ДДС. 

(6) Възложителят дължи неустойка при забава в плащането на цената в размер на законната 
лихва. 

Чл. 24. Плащането на неустойки не освобождава Страните от реално изпълнение на 
задълженията им по този Договор, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че няма интерес от 
изпълнението на доставката след изтичането на срока за нейното изпълнение. 
 

ХІ. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

Чл. 25. (1) Преди подписване на договора, изпълнителят представя гаранция за неговото 
изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност без ДДС, като гаранцията може 
да бъде под формата на: парична сума, внесена по сметка на дирекция “Финанси” в Българска 
Народна Банка, IBAN: BG96BNBG96613300152201; или банкова гаранция, или застраховка, 
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

Изисквания към банковата гаранция /когато е приложимо/ 
Ако банковата гаранция бъде издадена от банка, намираща се извън територията на 

Република България, същата да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на 
територията на Република България.  

Ако участникът или избраният Изпълнител е българско лице, всички разходи свързани с 
гаранциите са за сметка на Изпълнителя.  

Ако участникът или избрания Изпълнител е чуждестранно лице, всички банкови разходи 
по превода свързани с гаранциите са за негова сметка.  

При преводи SWIFT BIC код на Банката на получателя и IBAN са задължителен реквизит 
на платежните документи. 

Изисквания към гаранцията под формата на застраховка /когато е приложимо/  – 
представя се под формата на застрахователна полица, изисквания към която са посочени в 
Приложение № 7 към настоящия Договор. 

(2) Сумите по гаранциите за изпълнение/ застрахователните суми по застрахователните 
полици се усвояват/ изплащат изцяло или частично в случай на пълно или частично неизпълнение 
на задължения по договора, пропорционално на неизпълнената част. В случай на задържане от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в срок от 14 
(четиринадесет) дни да допълни гаранцията до първоначалния и размер, като (в зависимост от 
формата на гаранцията за изпълнение) внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за изменение на банковата 
гаранцията/застрахователна полица, така че във всеки момент от действието на Договора, 
размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
размер. 

При забава в изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да удължава крайният 
срок по банковите гаранции/ застрахователните полици със срок не по-малък от 30 (тридесет) 
календарни дни след крайния срок за приключване на изпълнението на задълженията по договора 
/изпълнение на последната доставка/ при отчитане на забавата.  

(3) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в срок до 30 
(тридесет) дни след приключване изпълнението на задълженията по договора. Възложителят има 
право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки вследствие забава при изпълнение на 
задълженията по доставката.  
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(4) Върху посочената гаранция Възложителят не дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него.  

(5) Гаранции за стойността на аванса се представя в една от следните форми: 
1. Неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане; 
2. Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка; 
3. Паричен превод, внесен по сметка на дирекция „Финанси“ в Българска Народна Банка, 

IBANBG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBGBGSD. 
(6) Ако някои от платежните документи са на чужд език, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

ги представи в дирекция „Отбранителна аквизиция“ с превод на български език. 
(7) Изискванията към банковата гаранция за авансово плащане са, както следва: 
1. Да бъде неотменима и безусловна банкова гаранция за стойността на аванса, с валидност 

най-малко 30 календарни дни след последната доставка. Текстът и условията на банковата 
гаранция се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Когато банковата гаранция се издава от банка извън територията на Република 
България, същата следва да бъде авизирана или потвърдена от банка на територията на 
Република България (когато е приложимо). 

(8) Изискванията към застраховката, обезпечаваща авансовото плащане са, както следва: 
1. Застрахователната полица по застраховката, която обезпечава авансовото плащане, чрез 

покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да е с валидност най-малко 30 
календарни дни след последната доставка. Текстът и условията на застрахователната полица 
по застраховката се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Застрахователната полица по застраховката, която обезпечава авансовото плащане 
трябва да отговаря на изискванията по Приложение № 6. 

3. Застрахователната полица по застраховката трябва да бъде издадена от Застрахователна 
компания, установена на територията на Република България. Разходите по нейното издаване 
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

XІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 26. (1) По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на 
непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон; 

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

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

(4) Не е на лице непреодолима сила, ако събитието е в следствие на не положена грижа от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено; 

(5) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила Страната, която се 
позовава на нея е длъжна писмено да уведоми насрещната Страна в срок от 10 (десет) работни 
дни от възникването или преустановяването й; 

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

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

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

 

XІІІ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
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Чл. 27. (1) Този Договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на Страните, 
изразено в писмен вид и подписано от тях; 

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

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

(4) При скрити недостатъци, съществували преди продажбата на стоката и при отказ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да я замени с годна за своя сметка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали 
договора за съответната част. 

Чл. 28. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати този Договор без предизвестие в случай, 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността 
си, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако след изтичане на 30 (тридесет) дни 
след определения в договор срока за доставка на изделията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил 
задължението си да достави изцяло договореното количество. 

(3) Този Договор ще бъде прекратен едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, 
което е контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. В този случай не се дължи връщане на гаранцията за изпълнение, нито заплащане на 
извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със 
законната лихва. 

(4) Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със 7-дневно предизвестие, при 
обективна, невиновна невъзможност за изпълнение (непреодолима сила при условията на 
договора). 

(5) Прекратяване на Договора при условията по чл. 118 от ЗОП. 
(6) Всяка от Страните може едностранно, след отправяне на писмено обосновано 

предизвестие, в седем-дневен срок да прекрати Договора ако другата Страна не изпълни 
задълженията си в определените в Договора срокове. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно със седем-дневно писмено 
предизвестие Договора, без да дължи неустойки и/или обезщетение. Дължи се единствено 
заплащане на извършените и приети до момента на прекратяването доставки при изпълнение на 
Договора. 

 

XIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 29. Всяко изменение по този Договор се смята за действително, ако е изготвено в 
писмена форма, подписано е от Страните и е допустимо. 

Чл. 30. Всички правоотношения между Страните, произтичащи от този Договор и 
неуредени от него, се уреждат по Закона за задълженията и договорите и другите действащи 
съгласно българското законодателство нормативни актове. 

Чл. 31. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на 
този Договор чрез преговори, а при не постигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване 
пред компетентния български съд. 

Чл. 32. Никоя от Страните по този Договор няма право да прехвърля изпълнението на 
своите договорни задължения на трети лица, които не са страна по него. 

Чл. 33. Всяка от Страните се задължава при промяна на адреса си да уведоми незабавно 
другата Страна. 
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Чл. 34. (1) Цялата кореспонденция между страните по този Договор, следва да бъде на 
български език, в писмена форма чрез писмо, факс или чрез комбинация от писмо и факс. 

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

Чл. 35. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни и с еднаква 
юридическа сила екземпляра – по един за всяка от Страните. /в случай на необходимост от 
съставяне и подписване на екземпляри на български и чужд език, при несъответствие между 
двата текста, приоритет ще има българския текст/. 

 

АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 

 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

Дирекция „Отбранителна аквизиция” 

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

тел.: +359 2 9220642; факс: +359 2 9879693 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

/КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ/ 

 

……………………………………… 

 

………………........... /…………………/ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ” 

 

/ТОДОР МЕТОДИЕВ ГЕЛЕВ/ 
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Приложение № 1 към проекта на Договор № .................. 
(Образец) 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Командир на военно формирование ..................   По Договор №................../.............. 

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

/печат, военно звание,, подпис, фамилно име/ 

 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 

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

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

/лично име, бащино име, фамилия/ 

Членове: 1.........................................................................................     ЕГН............................. 

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

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

4..........................................................................................    ЕГН............................. 

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

представяна от  ..............................................., притежаващ паспорт № …………….., издаден 

на .................. от ………………, в качеството му на притежател на всички права, претенции и 
ползи по отношение на следните ИЗДЕЛИЯ, извърши дейностите по приемане-предаване, 
удостоверени посредством настоящия Протокол в съответствие с Член №…. на Договор № 
…….....…… като продава, отстъпва, прехвърля и предава в ___________, всички права, 
претенции и ползи по и произтичащи от съответните ИЗДЕЛИЯ по договора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
който ще ги притежава и използва от този ден за неограничен период в бъдеще. 

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

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

Настоящият протокол е изготвен  в 4 (четири) идентични екземпляра – един за военно 
формирование ..........................., един за .............................................. и две за Дирекция 
„Отбранителна аквизиция” на Министерството на Отбраната. 

Предал:......................................   Приел чрез комисия в състав: 
/име на фирмата/ 

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

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

/звание, подпис, фамилия/ 
 
Изготвя се от приемащото военно формирование в мястото на доставка! 
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Приложение № 2 към проекта на Договор № .................. 

(Образец) 

Утвърждавам: 

 

П Р О Т О К О Л 

 

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 
......... 

Отбранителните продукти са доставени по Договор № ........./......... г., сключен между 
Министерство на отбраната (възложител) 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. ........................ 
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Приложение № 3 към проекта на Договор № .................. 

(Образец) 

УТВЪРЖДАВАМ: 

……….........................                                                                 ДО: ……………………………. 

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

___.___._____г. 

 

ТЕЛЕГРАМА – ИЗВЕСТИЕ 

ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 

№ .............. / ___.___._____г. 

 

 Уведомяваме Ви, че по време на …………………….. (експлоатация/съхранение), 
изделието ................................................. заводски №                                                           (наименование 
на изделието)                  …….., серия ......... , партида …….. (или друго идентифициращо изделието), 
произведено / доставено от ………………….. (производител / Изпълнител) по Договор № 
…………./___.___._____г. , между Министерство на отбраната и „……………………………“, с 
гаранционен срок …………. (……………) месеца по гаранционна карта издадена от Изпълнителя 
по горепосочения договор, в сила от ___.___._____г., има отклонения от качествените 
характеристики. 

Моля на ___.___._____г. да изпратите Ваш/и представители на 
...................................................................... за извършване на анализ на причините 

                       (посочва се мястото) 

довели до рекламацията и изготвяне на Акт за рекламация. 

 

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

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

 (подпис и печат) 

___.___._____г. 

 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № __ за ___________________; 

Копие за _____________________; 

 

Изготвя се от потребителя, експлоатиращ (съхраняващ) техниката, в случай на 
рекламация! 
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Приложение № 4 към проекта на Договор № .................. 

(Образец) 

УТВЪРЖДАВАМ: 

……….........................  

___.___._____г. 

АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 

№ ___ / ___.___._____г. 

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

(наименование на несъответстващото изделие) 

Днес ___.___._____г., Комисия, назначена със заповед № ........... / ___.___._____г., на 
……………………………………….…………, в състав: 

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

и Членове: 

1.  ..................................................... от …...........................................; 
2.  ..................................................... от …...........................................; 
3.  ..................................................... от …........................................... 

с участието на представител/и на Изпълнителя по договор № _____ / __.__.____г. от 
„………………“, се събра и разгледа причините за отклонението от качествените характеристики 
на изделието. 

КОМИСИЯТА УСТАНОВИ: 

1. ................................................. заводски № ……... , серия ......... , партида ……..           
(наименование на изделието)(или друго идентифициращо изделието), произведено / доставено 
от „…………………..“ (производител / Изпълнител) по Договор № _____ / ___.___._____г. между 
Министерство на отбраната и „…………………………………………………..“ с гаранционен 
срок …………. (……………) месеца по гаранционна карта издадена от Изпълнителя по 
горепосочения договор, в сила от ___.___._____г., има отклонение от качествените 
характеристики. 

Изделието е отработило ................................ от …………………………………... 

2. Описание на дефекта на изделието: 

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

(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на последния, предполагаеми причини и последствия от дефекта) 

3. Списък на дефектиралите агрегати и части: 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

Въз основа на гореизложеното, Комисията реши: 

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

(ремонт - посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той – на място или при 
Изпълнителя по Договора, замяна с ново) 

2. Дефектът е вследствие на: 

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

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

3. За възстановяване на изделието са необходими следните резервни части и материали: 

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

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

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

(Изпълнителя по договора или потребителя) 

5. За закриване на рекламацията е необходимо Изпълнителят по Договор № _____ / 
___.___._____г., в срок от ___.___._____г. до ___.___._____г. да възстанови работоспособността 
на изделието. 

6. Рекламацията се счита за закрита с двустранното подписване от представители на 
потребителя, експлоатиращ техниката, и представител на Изпълнителя на Акт за 
възстановяване. 

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на рекламацията: 

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

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

Комисия на потребителя: 

Председател:………………… / …………………………………………………………… 

и Членове:1. ………………… / ………………………………………………………… 

2. ………………… / ………………………………………………………… 

3. ………………… / ………………………………………………………… 

Представител на Изпълнителя по договора: 

………………… / …………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № __ за ___________________; 

Копие за _____________________; 
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Приложение № 5 към проекта на Договор № .................. 

(Образец) 

УТВЪРЖДАВАМ: 

……….........................  

___.___._____г. 

АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 

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

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

(наименование на изделието, повредения блок, възел, част, агрегат от изделието) 

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

(наименование на изделието, повредения блок, възел, част, агрегат от изделието) 

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

3. Изделието е отработило: 

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

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

4. Описание на неизправността: …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Извършени са следните ремонтни дейности: ........................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

6. Възстановеното изделие е прието от: 

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

(трите имена на представител/и на потребителя) 

7. Изделието се счита за възстановено и годно за експлоатация, считано от ___.___.______г. 

8. Разходите по възстановяване на изделието са за сметка на: 

 - Изпълнителя по договора ………………………………………………………… 

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

9. С двустранното подписване на настоящият акт, Рекламацията се счита за закрита. 

Представител/и на Изпълнителя по договора: 

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

 

Представител/и на потребителя: 

………………… / …………………………………………………………… 

(подпис, име, презиме и фамилия) 

 

Отпечатано в ___ екземпляра: 

Екз. № _ за ___________________; 

Копие за _____________________; 
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Приложение № 6 към проекта на Договор № .................. 

(Образец) 

ИЗИСКВАНИЯ 

за гаранция за авансово плащане под формата на застраховка  

 

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да е в 
оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования 
(в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. 
Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на 
оригинали. Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от 
Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на 
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за доставка).  

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер, 
като се представи копие на документ за платената премия на Възложителя.  

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по 
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента 
посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в 
рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане 
за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят 
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си 
по договора за доставка, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за 
плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще 
изплаща обезщетението.  

Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна на 
Изпълнителя по договора за доставка (застрахован по застрахователната полица, за което 
Бенефициент по застрахователната полица е платил авансово финансови средства. Изключени от 
покритие са сумите, които представляват искания на Бенефициента за плащане на неустойки и 
лихви, както и други вреди, които не са упоменати в полицата и не представляват по същество 
обезпечаване на авансово платените финансови средства. 

6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за доставка, 
може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. 
Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и 
подпечатано уведомление от Бенефициент по застрахователната полица към Застрахователя за 
изпълнение на съответна част от договора и възможност за редуциране на застрахователната 
сума.  

7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка 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.  
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8. Само участие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 

9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат 
изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. 

10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по дадена 
полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства: 

10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с 
Министерство на отбраната договор за доставка и всички други необходими документи свързани 
с него, с изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга 
информация, която е защитена със закон. 

12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на 
застрахователната полица като гаранция за авансово плащане. 
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Приложение № 7 към проекта на Договор № .................. 

(Образец) 

ИЗИСКВАНИЯ 

за гаранция за изпълнение под формата на застраховка  

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да е в 
оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования 
(в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. 
Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на 
оригинали. Министерство на отбраната е Бенефициент по застрахователната полица. 

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от 
Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). 

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на 
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за доставка).  

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

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по 
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента 
посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в 
рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.  

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане 
за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят 
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си 
по договора за доставка, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за 
плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще 
изплаща обезщетението.  

Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др. 
уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към Изпълнителя.  

6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на договора за доставка, 
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.  

7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка 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.  

8. Само участие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. 

9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат 
изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. 

10. 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: 
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10.1 изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на 
Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя. 

11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с 
Министерство на отбраната договор за доставка и всички други необходими документи свързани 
с него, с изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга 
информация, която е защитена със закон. 

12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на 
застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

   (когато е приложимо) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

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

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

(трите имена) 

 

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

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

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

(длъжност) 

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

(наименование на участника) 

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

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

ДЕКЛАРИРАМ: 

 1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от 
предложението за изпълнение на поръчката) от предложението за изпълнение на поръчката, да 
се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. 

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

Забележка:  

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

…………………………………..…. 

място на деклариране 
ДЕКЛАРАТОР: 

…………………………………..…. 

дата на деклариране 

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

подпис,                        фамилия 

             печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

на електроперносен пистолет „Тейзър” с интегриран лазерен мерник и фенер 

 

1. Размер:  198х96х43мм (ДхВхШ). Тегло с батерия и 2 заряда – 454 гр. Височина с 
батерията: 107мм. 

2. Електропреносният пистолет е двузаряден. 
3. Електропреносния пистолет въздейства чрез електровълни (комплексен електрически 

импулс). 
4. Пулсацията на един заряд на електропреносния пистолет е 19 импулса в секунда. 
5. С натискането на спусъка на електропреносния пистолет се активира 5-секунден цикъл 

на подаване на електричество, който може да бъде прекъснат чрез сваляне на 
предпазителя. 

6. Максимално напрежение: 50 000 V. 
7. Сила на тока: до 2,1 мА. 
8. Далекобойност на бойна глава (патрон) – 7,62м. 
9. Възможност за контактно въздействие чрез допир. 
10. Захранване: дигитална батерия с литиеви елементи (непрезареждаща се), която 

осигурява 500 пълни 5-секундни цикъла. 
11. Електрошоковият пистолет притежава информационен дисплей, който показва нивото на 

заряд на батерията, времетраенето на текущия цикъл, менюто за управление и опериране 
и известия при възникване на проблеми. 

12. Проникване в облеклото – до 5см. 
13. Температурен обхват: -20оС до +50оС. 
14. Електропреносният пистолет е снабден с лазерен целеуказател и LED фенер. 
15. Електропреносният пистолет притежава двустранен предпазител и бутон за 

предупредителна искра. 
16. Гаранция на електропреносния пистолет – 2 год. 

 

Препоръчителна комплектация на електропреносния пистолет: 

 Бойна глава (патрон) 7,62м – 4 бр. 

 Батерия TPPM – 2 бр. 

 Полимерен кобур – 1 бр. 

 USB устройство за сваляне на данни – 1 бр. на всеки 10 бр. електропреносни пистолета 
 


