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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДИРЕКЦИЯ „ОТБРАНИТЕЛНА АКВИЗИЦИЯ“ 

1092, София, ул. „Дякон Игнатий” № 3; тел.: (02) 92 20642; факс: (02) 951 51 69 

 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ 

за определяне на възможни изпълнители на обществена поръчка с предмет 

„Техническа поддръжка на комуникционно оборудване“ 

 

I. Пълно описание на предмета на обществената поръчка.  

1. Възлагане на обществената поръчка – Поръчката се възлага директно на 

основание чл. 20, ал. 6 от ЗОП. 

2. Обект на поръчката: Обект на поръчката са чувствителни услуги по смисъла 

на т. 65 от ДР от ЗОП, а именно „чувствително оборудване, строителство или 

услуга“  и свързани с услугите доставки на стоки по чл.3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

В поръчката е включена информация, подлежаща на класификация като 

държавна тайна с ниво „СЕКРЕТНО“, съгласно т. 3 и т. 5 от Раздел II на 

Приложение  №1 към чл. 25 от ЗЗКИ и чл. 162 от ППЗЗКИ. 

 

3. Предмет на поръчката:  

„Техническа поддръжка на комуникционно оборудване“, съгласно 

техническа спецификация ТС С 92.3135.18. 

Комуникационното оборудване, подлежащо на техническа поддръжка е описано 

по вид, производител и количество в Приложение № 1 на техническа 

спецификация ТС С 92.3135.18 и включващо маршрутизатори, комутатори и 

защитни стени за нуждите на Автоматизирана информационна система (АИС) на 

МО, БА, оперативните и тактическите щабови и националната мрежа за обмен 

на класифицирана информация (мрежа “U3”). 

 

4. Видове услуги по предмета на поръчката: 

Услугата по техническа поддръжка на комуникционно оборудване, описаната по 

вид, производител и количество в Приложение № 1 на техническа спецификации 

ТС С 92.3135.18 техника, включва следните основни дейности: 

 Поддържане на основна точка за контакт и консултации за целия срок 

на договора; 

 Първоначална проверка на работоспособността на техниката; 

 Периодично техническо обслужване;  

 Ремонт на техниката; 

 Ъпгрейт на елементи от хардуера; 

 Поддръжка на софтуера; 

Изискванията към видовете услуги към предмета на поръчката са подробно 
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описани в техническа спецификация ТС С 92.3135.18. 

 

5. Място на изпълнение:  

В сгради на Министерство на отбраната и БА, разположени в градовете София, 

Плевен, В. Търново,  Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Ст. Загора, Пловдив и 

прилежащите общини. Пълният списък на населените места ще бъде уточнен 

допълнително след сключване на договора. 

 

6. Прогнозна стойност на поръчката – 250 000 лева без ДДС, равняваща се на 

300 000 лева с включено ДДС. 

 

7. Срок на договора, срокове за изпълнение, гаранционен срок; 

7.1. Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца от датата на сключването 

му. 

7.2. Сроковете за извършване на отделни дейности по предмета на договора са 

както следва: 

7.2.1. Срок за поддържане на основна точка за контакт и консултации – по 

време на изпълнение на договора и на гаранционния период; 

7.2.2. Срок за извършване на „Първоначална проверка на работоспособността 

на техниката“ - съгласно предложението на кандидата, но не повече от 30 дни, 

считано от датата на получаване на Заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

7.2.3. Срок за извършване на „Периодично техническо обслужване“ - съгласно 

предложението на кандидата, но не повече от  30 дни, считано от датата на 

получаване на Заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

7.2.4. Срок за извършване на Ремонт: 

7.2.4.1. Максималният срок за явяване на специалист на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

място, да бъде не по-късно от 8 часа след потвърждаването на заявката за 

ремонт; 

7.2.4.2. Срок за представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

резултатите от „техническо предложение“ – съгласно предложението на 

кандидата, но не повече от 2 работни дни след явяване на специалист на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място и подписване на дефектовъчна ведомост; 

7.2.4.3. Срок за извършване на ремонта – съгласно предложението на 

кандидата, но не повече от 3 работни дни след утвърждаване на техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ;  

7.3.  Гаранционните срокове са както следва: 

7.3.1. Гаранционният срок за части, модули, възли, детаили и елементи от 

оборудването, ремонтирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е съгласно офертата на 

кандидата, но не по-малко 12 (дванадесет) месеца. 

7.3.2. Гаранционният срок за части, модули, възли, детаили и елементи на 

техниката и софтуер, подменени чрез осигуряване на нови от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

е съгласно офертата на кандидата, но не по-малко 24 (двадесет и четири) 

месеца. 

7.3.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на 

двустранен протокол, изготвен при приемане на дейностите по техническата 

спецификация или при приемане на стоката, или акта за възстановяване, 

подписани двустранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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7.3.4. В случай когато гаранционния срок на част, възел, детайл и елемент 

подължава извън времето на договора, при възникнала неизправност на същите, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да извърши за своя сметка ремонта. 

 

8. Гаранция за изпълнение 

8.1. Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя към момента на подписването му гаранция за изпълнение в размер на 5% 

от стойността на договора без ДДС. Срокът на валидност на гаранцията е не по 

– малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на 

задълженията по договора (само при представена гаранция за изпълнение на 

договора под формата на банкова гаранция/ застрахователна полица). 

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение на 

задълженията по договора, която може да бъде в една от следните форми:  

а) Документ (оригинал) за паричен превод по банков път по сметка на: 

Министерство на отбраната, дирекция "Финанси" в Българска Народна Банка, 

гр. София, пл. „Александър І” № 1  IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01; 

или 

б) Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение – оригинал;  

или 

в) Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – оригинал. 

8.3. Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно 

изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

8.4. Сумата по гаранциите за изпълнение/застрахователните суми се 

усвояват/изплащат изцяло или частично в случай на пълно или частично 

неизпълнение на задължения по договора, в съответствие с клаузите на 

договора. При забава в изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да удължава 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 при отчитане на забавата. (само 

при представена гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова 

гаранция/застрахователна полица). 

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочената гаранция, както следва: 

8.5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 50% от гаранцията за изпълнение в срок 

до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора, като има право да 

приспадне от гаранцията дължимите неустойки вследствие на забава, пълно 

или частично неизпълнение на задълженията по договора.  

8.5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава останалите 50% от гаранцията за 

изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на 

задълженията по гаранционния срок, като има право да приспадне от 

гаранцията дължимите неустойки вследствие забава. 

 

9. Начин на плащане 

Всички плащания, отнасящи се до предмета на договора, ще бъдат извършвани 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Начинът на плащане е в прерогатива 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и може да бъде осъществен по един от долу посочените 

начини или комбинация от тях: 
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9.1.  По банков път, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след доставка и 

представяне в дирекция „Отбранителна аквизиция” на следните документи: 

1. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на военното формирование краен получател; 

2. Оригинал на двустранно подписан протокол за приемане на дейностите по 

техническата сесификация. 

3. Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи – оригинал и/ или 

складова разписка за приемане/предаване на материални запаси съгласно 

Закона за счетоводството; 

9.2. Авансово плащане – в размер до 100% (сто процента) от стойността на 

конкретния договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя конкретният процент на 

авансовото плащане за всеки конкретния договор, като плащането ще се 

извърши в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни, след представяне на 

следните документи: 

1.  Оригинал на фактура за авансово плащане. 

2. Оригинал на неотменяема, безусловна банкова гаранция за авансово 

плащане или застрахователна полица, която обезпечава авансовото плащане 

чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер на 100% от 

стойността на аванса с валидност 30 /тридесет/ дни след последната доставка. 

Текстът на банковата гаранция и застрахователната полица се уточнява между 

страните.  

3. Когато банковата гаранция за авансово плащане се издава от банка, 

установена извън територията на Р България, същата следва да бъде авизирана 

или потвърдена от българска или международна банка, регистрирана на 

територията на Република България. (когато е приложимо). 

4. Редукцията на авансовото плащане и банковата гаранция или 

застрахователната полица ще се извършва пропорционално на преведения 

аванс от стойността на доставените по фактура стоки. Редуцирането ще се 

осъществява след изпълнение на услугите по предмета на договора и 

представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в дирекция „Отбранителна аквизиция” на 

следните документи: 

а. Оригинал на надлежно оформена фактура, подписана от представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на военното формирование краен получател; 

б. Оригинал на двустранно подписан протокол за приемане на дейностите по 

техническата сецификация. 

5. Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи – оригинал и/или 

складова разписка за приемане/предаване на материални запаси съгласно 

Закона за счетоводството; 

9.3. Допуска се съчетаване на посочените по – горе форми на плащане. 

9.4. Плащането ще се извършва в лева за български фирми и в евро за 

чуждестранни фирми. 

9.5. Всички банкови разходи за издаване и авизиране на банковата гаранция са 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

9.6. Начина на плащане ще се определя при сключване на конкретен договор. 

9.7. Ако някои от представените документи (банкова гаранция, застраховка, 

фактура, сертификат, гаранционна карта и др.) са на чужд език, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури техния превод на български език. 
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II. Изисквания към възможните изпълнители 

 

1. Изпълнител може да бъде кандидат, за който не са налице обстоятелствата, 

посочени в чл. 157, ал. 2 от ЗОП, чл. 327б от ЗОБСРБ и чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 

5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). За доказване на горепосочените изисквания, 

кандидатите декларират обстоятелствата с декларации по образец – Приложение 

№ 2, 3, 4, 6, 7 и 8; 

 

2.  Кандидатът да разполага с валидно удостоверение за сигурност (УС) на 

дружеството до ниво „секретно“ и необходимия брой технически лица, с валидни 

разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) до ниво 

„секретно“ с валидност не по-малко от 6 месеца. 

Минимално изискване: Да се представят заверени копия на валидно 

удостоверение за сигурност (УС) на дружеството до ниво „секретно“ и копия на 

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

„секретно“ с валидност не по-малко от 6 месеца за минимум 2 лица, които ще 

бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, както и на ръководството 

и административното звено по сигурност на информацията на кандидата; 

Копия от документи по т. 2 да се представят от кандидатите в дирекция 

„Сигурност на информацията” – МО в срок до десет календарни дни от 

публикуване на настоящия документ. Телефони за контакти в дирекция 

„Сигурност на информацията“: 02/92 20 454 и 02/92 20 277. 

 

3. Кандидатът да притежава изградена, документирана и сертифицирана 

система за управления на качеството, в съответствие с изискванията на БДС ЕN 

ISO 9001:2015 или еквивалент/и с обхват, включващ дейностите по поддържане 

и ремонт на системите. 

 

III. Указания за участие в процедурата, ред за изготвяне и представяне 

на заявление за участие и оферта 

 

Възлагането на настоящата обществената поръчка ще се извърши, чрез 

директно възлагане при стойности по чл. 20, ал.6 на ЗОП, които съдържат 

класифицирана информация и са уредени в  Раздел IV, Глава XIII от Вътрешните 

правила, обявени със Заповед № ОХ-309/11.04.2018 г. на Министъра на 

отбраната, в съответствие с Част четвърта „Специални правила при възлагане на 

обществени поръчки в областите отбрана и сигурност“ от ЗОП. 

За целите на директното възлагане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда пазарно 

проучване, като един от способите е чрез публикуване на интернет страницата 

на Министерството на отбраната (профила на купувача http://pp.mod.bg/ пазарно 

проучване) на настоящата документация за пазарно проучване. 

http://pp.mod.bg/
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За участие в процедурата Кандидатът следва да представи Заявление за 

участие (по образец Приложение № 1) в предварителния подбор, изготвено при 

условията и изискванията на настоящите указания. 

Заявлението се подава на български език, а документите, които са на чужд 

език се представят и в превод на български език. 

Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или в заверено 

от кандидата с подпис и печат копие. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда предварителен подбор с цел да определи 

кандидатите, които отговарят на обявените критерии за подбор, отнасящи се до 

„лично състояние“ и „техническите и професионални способности“ за 

изпълнение на обществената поръчка, описани подробно в точка „II. Изисквания 

към възможните изпълнители“ на настоящата документация. 

На избраните кандидати ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпраща образец за 

предоставяне на оферти и образец на договор. Обществената поръчка се възлага 

въз основа на икономически най-изгодната оферта по критерий „най-ниска 

цена“. 

Моля, при проявен от Вас интерес да представите Вашето Заявление за 

участие в предварителния подбор в съответствие с образец, приложение към 

настоящия документ  - Приложение № 1.  

Заявлението да бъде представено в срок до 17,30 ч. на десетия календарен 

ден от публикуване на настоящето обявление в Профила на купувача за 

извършване на пазарно проучване, на адреса на дирекция „Отбранителна 

аквизиция“-МО: гр. София, п.к. 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.5.  

Копия от документи по т. 2 от „II. Изисквания към възможните 

изпълнители“ да се представят от кандидатите в дирекция „Сигурност на 

информацията” – МО в срок до десетия календарен ден дни от публикуване на 

настоящия документ в Профила на купувача за извършване на пазарно 

проучване.  Телефони за контакти в дирекция „Сигурност на информацията“: 

02/92 20 454 и 02/92 20 277. 

До избраните кандидати, в срок до 10 календарни дни от получаване на 

Заявленията за участие, ще бъдат изпратени образец за предоставяне на оферти 

и образец на договор. 

Избраните кандидати могат да предоставят Оферти в срок до 17,30 ч. на 

десетия календарен ден от получаване на  техническата спецификация, образец 

на договор, образец за предоставяне на оферти и методика за комплексна оценка 

на офертите. Офертите се предоставят на на адреса на дирекция „Отбранителна 

аквизиция“ - МО: гр. София, п.к. 1080, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет.5.  

 

Лице за контакт: Румяна Радичкова – тел.: 02/ 92-20-669, e-mail: 

r.mladenova@mod.bg. 

 

Приложения:  

1. Приложение № 1 - Образец на Заявление за участие; 

2. Приложение № 2 – Данни за ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция;  
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3. Приложение № 3 – Образец на декларация за удостоверяване на липсата на 

обстоятелствата по чл. 157, ал. 1, и ал. 2, т. 5 от ЗОП; 

4. Приложение № 4 – Образец на декларация за удостоверяване на липсата на 

обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 – 4 и 6 от ЗОП; 

5. Приложение № 5 – Образец на Декларация за липса на свързаност с друг 

кандидат в процедурата; 

6. Приложение № 6 – Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата 

по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

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

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

ЗОВСРБ; 

9. Приложение № 9 – Образец на Декларация за използване/неизползване на 

подизпълнители при изпълнението на поръчката; 

10. Приложение № 10 – Образец на Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител; 
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Приложение № 1  

(Образец) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

 

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 

„Техническа поддръжка на комуникционно оборудване“, заявявам желанието 

си да бъда включен в пазарно проучване за избор на изпълнител и Ви 

представям следните доказателства за изпълнение на т. II „Изисквания към 

възможните изпълнители“ от документацията за пазарно проучване, както и 

допълнителни декларации и документи: 

 

1. Приложение № 1 - Данни за ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие 

със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция -; 

2. Приложение № 2 – Образец на декларация за удостоверяване на липсата 

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

3. Приложение № 3 – Образец на декларация за удостоверяване на липсата 

на обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 – 4 и 6 от ЗОП; 

4. Приложение № 4 – Образец на Декларация за липса на свързаност с друг 

кандидат в процедурата; 

5. Приложение № 5 – Образец на Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

6. Приложение № 6 – Образец на Декларация по чл. 327, ал.1 от ЗОВСРБ; 

7. Приложение № 7 - Образец на Декларация по чл. 327 б, ал.1 и ал.2 от 

ЗОВСРБ; 

8. Заверено копие на сертификат за изградена, документирана и 

сертифицирана система за управления на качеството, в съответствие с 
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изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент/и с обхват, включващ 

предмета на поръчката; 

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

обществената поръчка, с посочване на датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената услуга.  

10. Заверени копия на валидно удостоверение сигурност (УС) на дружеството, 

представени в дирекция „Сигурност на информацията” – МО, съгласно 

условията на документацията за пазарно проучване. 

11. Валидни разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) с 

валидност не по-малко от 6 месеца за минимум 2 (две) лица, които ще бъдат 

пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, както и на ръководството и 

административното звено по сигурност на информацията на кандидата; 

- …………………………..; 

- …………………………..; 

12. Други: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

…………………………………..…. 

място на деклариране 
ДЕКЛАРАТОР: 

 

…………………………………..…. 

дата на деклариране 

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

подпис                       фамилия 

           печат 
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Приложение № 2 

(образец) 
 

ДАННИ 

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

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително 

електронен, за кореспонденция при провеждането на процедура с предмет 

„Техническа поддръжка на комуникционно оборудване“: 

 

Административни сведения 

Наименование на кандидата:  

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 

(или друга идентифицираща информация в съответствие 

със законодателството на държавата, в която 

кандидата е установен) 

 

Седалище: 

 – пощенски код, населено място:   

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

 – пощенски код, населено място:   

 – ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефон:  

Факс:  

E-mail адрес:  

(в случай че кандидата е обединение, информацията се попълва за всеки кандидат в 

обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

Лица, представляващи кандидата по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 
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кандидатът се представлява заедно или 

поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: 

1. ……......................... 

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

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

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

Данни за банковата сметка: 

Обслужваща 

банка:………………………………………………… 

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

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

Титуляр на сметката:.................................................. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА, 

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

Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Техническа поддръжка на комуникционно оборудване“, като 

подаваме заявление при условията, обявени в документацията за участие и 

приети от нас. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на 

поръчката, в случай че същата ни бъде възложена. 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената 

поръчка. 

 

 

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

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

Подпис на лицето (и 

печат) 

........................................................................................... 
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Приложение № 3 
(образец) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО 

ЧЛ. 157, АЛ. 1, И АЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗОП 

(подава се от участник 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 

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

основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор. 

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

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

срок от настъпването им. 

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

установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства са: 

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

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

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

установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата 

са: 

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

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

…………………………………..…. 
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 - участници и подизпълнители. 

 

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


Page 13 of 18 

 

Приложение № 4 
(образец) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО 

ЧЛ. 157, АЛ. 2, Т. 1 - 4 и 6 ОТ ЗОП 

(подава се от участник 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 участник не е обявен в несъстоятелност. 

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

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

се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не 

е под разпореждане на съда и не е преустановена. 

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

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс 

и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако: 

4.1. Представляваният от мен участник има задължения, но за тях е допуснато разсрочване, 

отсрочване или обезпечение на задълженията 

4.2 Представляваният от мен участник има задължения, но същите са по акт, който не е влязъл 

в сила. 

4.3. В зависимост от това на кое обстоятелство отговаря участника, се попълват само този 

текст в декларацията. 
 

5. Представляваният от мен участник не е лишен от правото да упражнява определена 

професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, 

включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността. 

6. Представляваният от мен участник няма влязло в сила съдебно решение, с което е 

установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките. 

7. Представляваният от мен участник няма установено от службите за сигурност по смисъла 

на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, 

включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, поради което е 

налице риск от заплаха за националната сигурност. 

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

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

от настъпването им. 

http://ciela.central.mvr.bg/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_2134345
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Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в 

които се съдържа информация за посочените обстоятелства са: 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
 

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

ДЕКЛАРАТОР: 

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

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

    печат 
 

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника и подизпълнителя. Когато 

участникът 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 - 

участници и подизпълнители. Когато участник 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 № 5 

(образец) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата  

Подписаният/ата 

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

(трите имена) 

данни по документ за самоличност 

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

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

издаването) 

в качеството си на 

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

(длъжност) 

на 

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

(наименование на участника) 

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

обществена поръчка с предмет „Техническа поддръжка на комуникционно 

оборудване“, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваният от мен участник 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 управител на дружеството. 
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Приложение № 6 
(образец) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици („ЗИФОДРЮПДРКЛТДС”) 

 

Долуподписаният/ата: _____________________________________________________, 
(име, презиме, фамилия ) 

притежаващ/а лична карта № ________________, издадена на _________________ от 

МВР - гр._______________, адрес _____________________________ 
    (място на издаване)     (постоянен адрес) 

в качеството си на _______________, в __________________________________________, 
(длъжност)                (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ) 

със седалище  и адрес на управление: __________________________________, 

тел./факс _______________, вписано в Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ __________ - кандидат или участник/подизпълнител/трето 

лице в процедура (ненужното се зачертава) за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Техническа поддръжка на комуникционно оборудване“, 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

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

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС: 

1. Е регистрирано / Не е регистрирано  в  юрисдикция  с  преференциален 

данъчен  /ненужното се зачертава/ режим по смисъла на §1, т.64 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с 

преференциален данъчен режим е  _______________________________________. 
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/ 

2. Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество, 

регистрирано в /ненужното се зачертава/ юрисдикция с преференциален данъчен режим във 

връзка с §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е ______________________. 
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция на контролиращото дружество/ 
 

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

преференциален данъчен режим или е контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим/ 

 

_________________ 
(място на деклариране)  

     Декларатор: _________________           

                                                   (подпис и печат)    

_______________ 
(дата на деклариране) 

                         /_________________________/ 
                                                     (име и фамилия)             

 

Забележка: 
1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители/трети лица. Когато кандидатът или участникът е 

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

обединението. 

2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата 

или участника/подизпълнителя/трето лице, съгласно представения документ за регистрация. 

 

  

apis://Base=NARH&DocCode=40656&ToPar=Par1_Pt64&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40656&ToPar=Par1_Pt64&Type=201/
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Приложение № 7 
(образец) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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

Република България (ЗОВСРБ) 
 

Долуподписаният/ата: _____________________________________, 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН_________________, адрес: ____________________________________ 
(постоянен адрес) 

гражданство ______________, притежаващ/а лична карта № __________, 

издадена на ____________ от МВР-гр. ___________, адрес ______________, 
(дата на издаване)  (място на издаване)  (постоянен адрес) 

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

със седалище ____________________________________________, адрес на 

управление: _________________________________________________, тел./ 

факс _____________, вписано в търговския регистър при _______________ 

съд по ф.д. № ___________ /_________ г. БУЛСТАТ/ЕИК 

__________________ 

1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо 

лице/едноличен търговец, в размер _________________________________ 

има следния произход: ____________________________________________. 

2. Декларирам, че действителен собственик на капитала на 

горепосоченото юридическо лице/едноличен търговец са следните лица:  

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

ЕГН/ЕИК________________ 

Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление________________ 

Гражданство ______________ Документ за самоличност __________ 
 

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

ЕГН/ЕИК________________ 

Постоянен адрес/ Седалище и адрес на управление________________ 

Гражданство ______________ Документ за самоличност _________ 

и други. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. 
 

гр.: …………………….….    ДЕКЛАРАТОР: 

дата: ………………..…….    (име, фамилия и подпис, печат) 
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Приложение № 8 
(образец) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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

 

 

Долуподписаният/ата: ______________________________________, 
(име, презиме, фамилия) 

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

МВР –  
(дата на издаване) 

гр. _______, адрес ________________________________________________, 
(място на издаване)     (постоянен адрес) 

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

със седалище ____________________________________________________, 

адрес на управление: _____________________________________________, 

тел./ факс _____________, вписано в търговския регистър при 

_______________ съд по ф.д. № ___________ /_________ г. БУЛСТАТ/ЕИК 

__________________ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

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

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

въоръжените сили на Република България. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. 

 

 

 

 

гр.: …………………….….    ДЕКЛАРАТОР: 

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

 

 


