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ДО 

Г-Н ВАСИЛ ДИМОВ 

Г-Н ДОБРОМИЛ ДОБРЕВ 

УПРАВИТЕЛИ НА  

„ТЕСТ СОЛЮШЪНС“ ООД 

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ“ № 87, ОФИС 24 

1715  ГР. СОФИЯ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМОВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРЕВ, 

 

Във връзка с възложените функции по закон на Комисията за регулиране на 

съобщенията (КРС) и с оглед извършване на ефективен контрол и мониторинг на 

разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър, КРС е изградила и развива 

Национална система за мониторинг (НСМ).  

В обхвата на НСМ е закупувана и доставяна специализирана измервателна 

апаратура, произведена от Agilent Technologies. Предвид особената важност на НСМ, е 

необходимо поддръжката й да се извършва с нужното качество.   

 

Във връзка с изложеното, с оглед необходимостта от извършване на поддръжка 

на специализираната апаратура, КРС Ви кани в срок до 30.09.2019 г. да представите 

оферта с оглед сключване на договор с предмет: „Ремонт на апаратура с марка 

Аgilent”. 

  

Лица за контакт от страна на КРС:  

Елисавета Соколова - Комисия за регулиране на съобщенията, бул. „Шипченски 

проход“ № 69, тел.: 949 2912, e-mail: esokolova@crc.bg; 

Станислава Йорданова - Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. 

Йосиф В. Гурко“ № 6, тел.: 949  2717, e-mail: styordanova@crc.bg; 

Стефка Добрева - Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. 

Гурко“ № 6, тел.: 949 2939, e-mail: sdobreva@crc.bg. 
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ТЕХНИЧЕСКА ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.                                                                                                                  

СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

1. Предметът на поръчката е ремонт при заявка от страна на Възложителя на 

преносима измервателна апаратура (ПИА) за радиомониторинг от  Националната 

система за мониторинг (НСМ) с марка AGILENT (производител KEYSIGHT 

TECHNOLOGIES). НСМ включва 47 устройства, всичките с марка AGILENT. 

Преносимата измервателна апаратура е разпределена на територията на цялата страна, 

както следва: 

         1.1. Преносима измервателна апаратура (ПИА) - 47: 

         1.1.1. ГД “КС” - СОФИЯ - бул. Шипченски проход 69, София; 

         1.1.2. ТЗ ВРАЦА – бул. „Софроний Врачански“ № 6, Враца; 

         1.1.3. ТЗ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ул. „Христо Ботев“ № 2А, Велико Търново; 

         1.1.4. ТЗ ВАРНА - ул. „Македония“ № 155, Варна; 

         1.1.5. ТЗ БУРГАС - ул. „Цар Петър“ № 5-Б, Бургас; 

         1.1.6. ТЗ ПЛОВДИВ - ж.к „Тракия“, бл. 146, вх. Г, Пловдив. 

 

2. Преносимата измервателна апаратура се използва за извършване на  

мониторинг и контрол  на радиочестотния спектър в КРС, съгласно препоръките на 

Международния съюз по далекосъобщения (ITU-R). Описанието на апаратурата по 

модели е, както следва: 

         2.1. ГД „КС” - СОФИЯ 

        • Спектрален анализатор N9344C - 1 

        • Спектрален анализатор E4407B  – 2; 

        • Измерител на мощност U2000H – 1; 

        • Измерител на мощност U2001A – 1; 

        • Измерител на мощност E9300A – 1; 

        • Измерител на мощност E4413А – 1; 

        • Измерител на мощност E4418В – 1; 

        • Ограничител на мощност 11930B – 1; 

        • Насочен отклонител 86205A – 2. 

 

          2.2. ТЗ ВРАЦА 

        • Спектрален анализатор N9344C - 1 

        • Спектрален анализатор E4407B  – 1; 

        • Измерител на мощност U2000H – 1; 

        • Измерител на мощност U2001A – 1; 

        • Измерител на мощност E9300A – 1; 

        • Измерител на мощност E4413А – 1; 

        • Измерител на мощност E4418В – 1; 

        • Насочен отклонител 87300B – 1; 

 

           2.3. ТЗ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

        • Спектрален анализатор N9344C - 1 

        • Измерител на мощност E9300A – 1; 
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        • Измерител на мощност E4413А – 1; 

        • Измерител на мощност E4418В – 1; 

        • Ограничител на мощност 11930B – 1; 

        • Ограничител на мощност 9399 C– 1; 

 

             2.4. ТЗ ВАРНА 

        • Спектрален анализатор N9344C - 1 

        • Измерител на мощност U2000H – 1; 

        • Измерител на мощност U2001A – 1; 

        • Измерител на мощност E9300A – 1; 

        • Измерител на мощност E4413А – 1; 

        • Измерител на мощност E4418В – 1; 

        • Ограничител на мощност 9399 C– 1; 

 

             2.5. ТЗ БУРГАС 

        • Спектрален анализатор N9344C - 1 

        • Спектрален анализатор E4407B  – 1;      

        • Измерител на мощност E9300A – 1; 

        • Измерител на мощност E4413А – 1; 

        • Насочен отклонител 86205A - 1; 

        • Измерител на мощност E4418В – 1; 

 

             2.6. ТЗ ПЛОВДИВ 

        • Спектрален анализатор N9344C - 1 

        • Измерител на мощност U2000H – 1; 

        • Измерител на мощност U2001A – 1; 

        • Измерител на мощност E9300A – 1; 

        • Измерител на мощност E4413А – 1; 

        • Измерител  на мощност E4418В – 1; 

        • Ограничител на мощност 11930B – 1; 

        • Ограничител на мощност 9399 C– 1; 

        • Насочен отклонител 86205A - 1; 

 

            3. Срокът за изпълнение на договора  е 24 (двадесет и четири) месеца, считано 

от датата на подписване на договор с участника, избран за изпълнител на поръчката. 

Офертата следва да е валидна 120 (сто и двадесет) календарни дни. 

4. Гаранционният срок на извършения ремонт на апаратурата и вложените части 

следва да бъде минимум 24 (двадесет и четири) месеца, считано от  датата на 

подписване на приемо-предавателен протокол за приключване на дейностите по 

изпълнение на ремонта. Вложените части: електронни компоненти, блокове, 

интерфейси, конектори и/или други, аксесоари, трябва да бъдат придружени със 

съответните гаранционни условия и документи, установяващи гаранционния им срок. 

Влаганите при ремонта части: електронни компоненти, блокове, кабели, 

интерфейси, конектори и/или други аксесоари, да са с гарантиран произход, да бъдат 

придружени със сертификати/декларация, че отговарят на изискванията, гарантирани 

от производителя. 

При повторна повреда от същия характер на същото съоръжение, възникнала в 

рамките на гаранционния срок на ремонта или на вложената при ремонта част: 

електронен компонент, блок, кабел, интерфейс, конектор и/или друг аксесоар, 

Изпълнителят се задължава да извърши отново за своя сметка необходимия ремонт.   
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5. Определеният за изпълнител участник трябва да осигури извършване на 

ремонт на повредената апаратура, като Възложителят заплаща цената за възстановената 

в работоспособно състояние апаратура, след подписване на приемо-предавателен 

протокол за извършените дейности по ремонта.  

По време на работа трябва да се спазват всички правила за безопасна работа, 

електробезопасност, както и всички предписани от производителя мерки за 

безопасност. 

5.1.  Ремонтът трябва да  включва следните основни дейности: 

5.1.1. Приемане на заявка за повреда. Заявките се подават от определеното/ите с 

договора, като упълномощен/и представител/и на Възложителя лице/а;   

5.1.2. Установяване на проблема -  диагностика на повредената апаратура в 

сервизен център на производителя KEYSIGHT TECHNOLOGIES, за което 

изпълнителят съставя сервизен протокол; 

5.1.3. Ремонт и/или подмяна (при невъзможност да бъдат ремонтирани) на 

дефектиралите компоненти и блокове на апаратурата с оригинални. Влаганите при 

ремонта електронни компоненти, блокове, интерфейси, конектори и/или други 

аксесоари на апаратурата трябва да са оригинални, нови, неупотребявани, 

нерециклирани.  

При подмяна на електронни компоненти, блокове, кабели, интерфейси, 

конектори и/или други аксесоари, повредените такива се предават на определен с 

договора упълномощен представител на Възложителя. 

При необходимост от диагностика и/или ремонтиране на повредената техника в 

сервизен център на производителя, ремонтът се извършва след заявка чрез 

възлагателно писмо от Възложителя и с подписване на приемо-предавателен протокол, 

с който се предава съответната част на Изпълнителя и в който задължително фигурира 

и подпис на определения с договора упълномощен представител на Възложителя; 

5.1.4. Настройка на ремонтираната апаратура;  

5.1.5. Калибриране на ремонтираната апаратура, придружено с документация на 

калибровачните резултати;  

5.1.6. Разширена сервизна гаранция от Изпълнителя за ремонтираната  апаратура 

– не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца за всички вложени при ремонта части: 

електронни компоненти, блокове, интерфейси, конектори и/или други аксесоари, 

инсталирани модули и извършена сервизна дейност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема 

гаранцията на вложените части: електронни компоненти, блокове, кабели, интерфейси, 

конектори и/или други аксесоари. 

5.1.7. Транспортиране на повредената апаратура от адрес: бул. Шипченски 

проход 69, 1574 София,  до оторизиран сервизен център на производителя и обратно. 

6. Цената за ремонта на повредената апаратура трябва да включва : 

 6.1. всички  дейности по извършване на ремонта, съгласно точки: 5.1.2., 5.1.3., 

5.1.4. и 5.1.5.., включително труд на сервизния специалист при извършване на 

ремонта; 

 6.2. всички вложени  при ремонта електронни компоненти, блокове,  

интерфейси, конектори и/или други аксесоари. Възложителят заплаща на Изпълнителя 

вложените при ремонта електронни компоненти, блокове, кабели, интерфейси, 

конектори и/или други аксесоари без надценка, по доставни цени. Под „доставни 

цени” следва да се разбира цената, на която Изпълнителят е закупил съответните 

електронни компоненти, блокове, кабели, интерфейси, конектори и/или други 

аксесоари. Това обстоятелство се доказва чрез представяне на заверено копие на 

фактура за закупените от Изпълнителя и вложени при ремонта части или на друг 

документ, удостоверяващ тези обстоятелства. 
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6.3. не по-малко от 24-месечна разширена гаранция за извършения ремонт, 

включително сервизна гаранция за ремонтираната  апаратура, съгласно т. 5.1.6.;   

    6.4. транспортни разходи и застраховки съгласно т. 5.1.7.. 

При постъпила рекламация за извършените по договора дейности, Изпълнителят 

се задължава в срок до 30 (тридесет) работни дни от уведомлението да отстрани 

повредата и предостави заявената техника с необходимото и уговорено качество. В 

този случай разходите са за сметка на Изпълнителя. 

7. Срокове за извършване на дейностите по ремонта. 

7.1. Срокът за установяване на проблем - диагностика на повредената апаратура, 

е до 30 (тридесет) дни, считано от датата  на предоставяне на повредената апаратура  на 

Изпълнителя, за което се подписва приемо-предавателен протокол. До изтичане на 

срока, Изпълнителят представя на Възложителя сервизен протокол, констатиращ 

необходимостта от ремонт и неговия обхват. В протокола следва да са описани всички 

дейности и цени за извършване на ремонта.   

7.2. Ремонтът на апаратурата следва да се извърши само след получаване на 

заявка чрез възлагателно писмо от страна на Възложителя. Възложителят извършва 

заявката  в рамките на 10 (десет) дни от получаване на сервизния протокол за ремонт от 

страна на изпълнителя.   

7.3. Срокът за възстановяване работоспособността на повредената апаратура е 

до 60 (шестдесет) дни  и започва да тече от момента на получаване на заявката  от 

Изпълнителя по т. 7.2. 

 8. При подписване на договора, избраният за изпълнител следва да представи 

следните документи:  
8.1.Документи по чл. 58, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП; 

8.2.Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП; 

            8.3.Гаранция за изпълнение на договора. 

 

           Към настоящото техническо предложение участникът следва да приложи и 

следните декларации:  

1.Декларация по чл. 3, т. 8  и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

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

3.Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество; 

 

Приложение: 

1. Образец на Техническо предложение; 

2. Проект на договор. 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ 

НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 

„Ремонт на апаратура с марка Agilent” 

 

   Настоящото предложение е подадено от: …………….............................................  

             /наименование на участника, ЕИК/ 

     Представлявано от:......................……………………………………………………. 

                                                                /трите имена/ 

     В качеството му на: .................................………………………………………….. 

           /длъжност/ 

     Адрес по регистрация: ..............…………………………………………………….. 

            /п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./ 

     Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………….. 

                                   /п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./ 

     Телефон/факс:………………………………e-mail: .............................………….. 

 

 1. Предлагаме да извършваме ремонт на преносима измервателна апаратура за 

радиомониторинг от Националната система за мониторинг с марка AGILENT 

(производител KEYSIGHT TECHNOLOGIES), включваща 47 устройства с марка 

AGILENT, в оторизиран сервизен център на производителя KEYSIGHT 

ТECHNOLOGIES, съгласно техническите изисквания на Възложителя. 

  2. Предлаганият срок за изпълнение на услугата е 24 (двадесет и четири) 

месеца, считано от датата на подписване на договора. 

  3. Предлагаме гаранционен срок след извършен ремонт на апаратурата ........ 

месеца (минимум 24 (двадесет и четири) месеца), считано от  датата на подписване на  

протокол за приключване на дейностите по изпълнение на ремонта. Вложените части: 

електронни компоненти, блокове,  интерфейси, конектори и/или други аксесоари ще 

бъдат придружени със съответните гаранционни условия и документи, установяващи 

гаранционния им срок. 

 4. Заявявам, че като Изпълнител ще поема и гаранцията на вложените части: 

електронни компоненти, блокове,  интерфейси, конектори и/или други аксесоари, за 

срок .... месеца (не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца) от датата на тяхното 

влагане.   

 5. Предлагаме начин за приемане на апаратурата за ремонт, както 

следва…….(описват се условията и документите, както и служители за контакт); 

6. Ще изготвяме допълнителен протокол при възникнала необходимост от 

допълнителни ремонтни операции и/или влагане на резервни части. 

7. Ремонтите ще се извършват от квалифицирани специалисти при спазване на 

предписанията на производителя. Ремонтните дейности ще се извършват съгласно 

изискванията на Възложителя и всички действащи технически норми и стандарти, 

които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

8. Предлагаме следните допълнителни условия…(ако има такива). 

9. Предлагаме следните срокове за извършване на дейностите по ремонта: 

9.1. Срокът за установяване на проблем - диагностика на повредената апаратура, 

е до ....... дни (не по-дълъг от 30 (тридесет) дни), считано от датата  на предоставяне на 

повредената апаратура на изпълнителя, за което се подписва приемо-предавателен 

протокол. До изтичане на срока, изпълнителят представя на възложителя сервизен 
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протокол,  констатиращ необходимостта от ремонт и неговия обхват. В протокола са 

описани всички дейности и цени за извършване на ремонта; 

9.2. Ремонтът на апаратурата ще се извършва само след получаване на заявка 

чрез възлагателно писмо от страна на възложителя.   

9.3. Срокът за възстановяване работоспособността на повредената апаратура е 

до ..... дни (не по-дълъг от 60 дни (шестдесет) дни) и започва да тече от момента на 

получаване на заявката  от изпълнителя. 

10. Местоизпълнението на поръчката е Република България. 

11. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически 

норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата 

ми бъде възложена. 

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

предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето 

участие в процедурата. 

13. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Участникът може да получи необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на 

поръчката, както следва: 

  

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 

интернет адрес:  http://www.nap.bg" www.nap.bg 

Национален осигурителен институт (НОИ) 

Контактен център: 0700 14 802 

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64 

Интернет адрес: www.noi.bg 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 

17 ч.; 

Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00 

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 8119 443 

 

  

       

Дата: ……………….. 2019 г.                         УПРАВИТЕЛ: ……………….. 

              (подпис, печат) 

 

 

 

 

 

http://www.nap.bg/
http://www.noi.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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Д О Г О В О Р 

 

 

 Днес, ………. 2019 г. в гр. София, между: 

 

 1. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, БУЛСТАТ 

121747864, с адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, представлявана от 

..... – ....,  на длъжност .... и ... – ..., наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една 

страна, и 

 

 2. …………….. ЕИК ..., с адрес: ...., представлявано от …………. на длъжност 

…………, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

 

на основание чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, 

буква „в” от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Решение № .... на 

Комисията за регулиране на съобщенията за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка - процедура на пряко договаряне с предмет: „Ремонт на 

апаратура с марка Аgilent”, 

 

се сключи настоящият договор (договора) за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

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

срещу възнаграждение ремонт по заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на преносима 

измервателна апаратура за радиомониторинг от Националната система за мониторинг с 

марка Аgilent (производител KEYSIGHT TECHNOLOGIES), включваща 47 устройства, 

при условията на този договор, Техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(Приложение № 1 към договора), Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(Приложение № 2 към договора) и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(Приложение № 4 към договора).   

(2) Настоящият  договор се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца и 

влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

 (3) Мястото на изпълнение на договора е територията на Република България. 

Преносимата измервателна апаратура е разположена на територията страната, на 

адреси, съгласно Приложение № 3 към договора.   
 
 

                                                         ІІ. ЦЕНИ 

 

Чл. 2. (1) Прогнозната стойност на договора е 37 500 лв. без включен ДДС (45 

000 лв. с ДДС). 

При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи извършването на ремонт 

и над предвидената прогнозна стойност на договора.  

            (2) Цената за ремонт на повредена апаратура включва: 
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1. дейностите по извършване на ремонта, съгласно чл. 4, ал. 3, Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

включително труд на сервизния специалист при извършване на ремонта; 

2. цената на вложените материали, компоненти и блокове на апаратурата, по 

доставни цени. Под „доставни цени” следва да се разбира цената, на която 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е закупил съответният компонент на апаратурата. Това 

обстоятелство се доказва чрез представяне на заверено копие на фактурата за 

закупеният/ите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ компонент/и, вложени при ремонта, предмет на 

поръчката или на друг документ, удостоверяващ тези обстоятелства;  

3. ....... месеца (словом................месеца) гаранция за извършения ремонт, 

включително сервизна гаранция за ремонтираната  апаратура; 

4. транспортни разходи и застраховки.   

(3) В случаите по чл. 4, ал. 7 и 8, всички разходи са за сметка на Изпълнителя. 

(4) Плащането към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се извършва чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

………………………… 

(5)  Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 

последващи промени по ал. 4 в срок от 3 (три) дни, считано от датата на промяната. В 

случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се счита, че 

плащанията са надлежно извършени. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената за извършения ремонт - диагностика 

и/или възстановената в работоспособно състояние апаратура, след подписване на 

окончателен приемо-предавателен протокол по чл. 4, ал. 5 за извършените дейности без 

забележки от упълномощени представители на страните, посочени в чл. 14, ал. 2. 

(7) Възнаграждението за съответната дейност се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

срок до 10 (десет) работни дни, след представяне на фактура-оригинал и подписване на 

приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението по чл. 4, ал. 5. 

(8) Плащанията по договора се извършват в съответствие с Решение № 

592/21.08.2018 г. на Министерския съвет за условията и реда за разплащанията на 

разпоредители с бюджет по договори. 

             
  

                                III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 3. (1) При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет на сто) от 

прогнозната стойност на договора без ДДС, а именно …. (.......) лева, която служи за 

обезпечаване на изпълнението на задълженията на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.  

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

преди сключване на договора под формата на: 

1. парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или 

2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или 

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя доказателство, че сумата е внесена по сметката на 

Възложителя: 

IBAN: BG16 BNBG 9661 3300 1226 01 

BIC код на БНБ: BNBG BGSD 
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Българска народна банка 

(4) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 

гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение 

на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по 

договора; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването му, като срокът на валидност (в размер на 10% от 

стойността й) на банковата гаранция се удължава или се издава нова до изтичане на 

гаранционния срок на последния извършен ремонт.  

(5) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за 

изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 

застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да 

отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването му, като срокът на валидност (в размер на 10% от 

стойността й) се удължава или се издава нова застрахователната полица.  

(7) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание 

за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

           (8) Гаранцията за изпълнение се освобождава, както следва: 

           -  90 % се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на срока на 

договора; 

- 10 % се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на 

гаранционния срок на последния извършен ремонт. 

(9) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е под формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 2, ал. 4; 

2. когато е под формата на банкова гаранция – чрез връщане на оригинала на 

банковата гаранция на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице; 

3. когато е под формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на писмено 

уведомление до застрахователя. 

(10) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 
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решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 

гаранцията. 

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията за 

изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по 

договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, 

която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на 

неизпълнение.  

(12) Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен 

размер в следните случаи: 

1. когато услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на съответното основание. 

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

          (13) Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 

Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

(14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

гаранцията за изпълнение  са престояли при него законосъобразно. 

(15) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил частично от гаранцията за 

изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок 

до 10 (десет) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 

изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 

застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на 

гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с договора. 

(16) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този 

договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме 

необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с 

изменените условия по договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на 

допълнително споразумение за изменението. 

            (17) Действията по привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с 

изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

            1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на ал. 3; и/или 

             2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 

или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на ал. 4; и/или 

             3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или 

нова застраховка, при спазване на изискванията на ал. 6. 

 

 

IV. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. 

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Чл. 4. (1) Общият срок за изпълнение на предмета на договора е съгласно чл. 1, 

ал. 2. 

(2) Сроковете по изпълнение на ремонтните дейности са, както следва: 

1. при констатиране на проблем с апаратурата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща 

заявка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за установяване на проблем - диагностика на 
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повредената апаратура, е до ……………дни (до 30 (тридесет) дни), считано от 

датата  на предоставяне на повредената апаратура, за което се подписва приемо-

предавателен протокол за предаване на съответната част на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от лицата 

по чл. 14, ал. 2;   

2. в сроковете по т. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сервизен 

протокол, констатиращ необходимостта от ремонт и неговия обхват. В протокола 

следва да са описани всички дейности и цени за извършване на ремонта; 

3. ремонт на апаратурата се извършва след получаване на заявка чрез 

възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 10 (десет) дневен срок от получаване на 

сервизния протокол по т. 2.     

4. Срокът за възстановяване работоспособността на повредената апаратура е до 

……….. дни (до 60 дни (шестдесет) дни)  и започва да тече от момента на получаване 

на заявката  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 3. 

  (3) Ремонтът включва следните основни дейности: 

1. приемане на заявка за повреда. Заявките се подават от лицата по чл. 14, ал. 2;   

2. установяване на проблема - диагностика на повредената апаратура в сервизен 

център на производителя, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя сервизен протокол; 

3. ремонт и/или подмяна (при невъзможност да бъдат ремонтирани) на 

дефектиралите компоненти и блокове на апаратурата с оригинални, нови, 

неупотребявани, нерециклирани. При подмяна на компоненти и блокове на 

апаратурата, повредените  части се предават на съответното лице по чл. 14, ал. 2; 

4. настройка на ремонтираната апаратура;  

5. калибриране на ремонтираната апаратура, придружено с документация на 

калибровачните резултати;  

6. транспортиране на повредената апаратура от адрес: бул. Шипченски проход 

69, 1574 София,  до оторизиран сервизен център на производителя и обратно. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след извършване на ремонта да достави 

ремонтираната апаратура на адрес: бул. Шипченски проход 69, 1574 София. 

           (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършения ремонт, като 

извършва тест за работоспособност на ремонтираната апаратура. Приемането се 

извършва с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол от 

упълномощените представители на страните, посочени в чл. 14, ал. 2. 

(6) Двустранно подписаният приемо-предавателен протокол по ал. 5 не 

освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за качеството на дейностите по ремонта 

на апаратурата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация относно качеството на 

ремонта и след подписване на протокола по ал. 5.  

(7) В случай, че при приемането на ремонта бъдат констатирани липси, 

несъответствия или явни недостатъци, те се отбелязват в констативен протокол. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка, в посочен в протокола срок, отстранява 

констатираните несъответствия. 

 (8) При рекламация за извършваните по договора дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 

срок до 3 (три) работни дни от уведомлението отстранява повредата и предоставя 

заявената техника с необходимото и уговорено качество. В този случай всички разходи 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

 

       V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

            Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да изпълнява възложената работа в уговорените срокове и качествено; 
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2. да извършва ремонта на апаратурата, съгласно условията на договора, 

Техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. при извършване на диагностика и ремонт да спазва всички правила за 

безопасна работа, електробезопасност, както и всички предписани от производителя 

мерки за безопасност; 

4. да предаде апаратурата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен 

протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни след извършване 

на теста, съгласно чл. 4, ал. 5; 

5. след извършване на ремонта да доставя ремонтираната апаратура на 

съответния адрес, посочен в чл. 4, ал. 4; 

6. да  спазва гаранционните условия, посочени в Раздел VІІ от договора; 

7. за своя сметка в посочен в протокола по чл. 4, ал. 7 срок, да отстранява 

констатираните липси, несъответствия/недостатъци при ремонта; 

8. за своя сметка при рекламация по чл. 4, ал. 8, в срок до 3 (три) работни дни 

от уведомлението, да отстрани повредата и да предостави заявената техника с 

необходимото и уговорено качество; 

9. да  влага при ремонт оригинални компоненти и блокове на апаратурата - 

нови, неупотребявани, нерециклирани. 

 10. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи 

в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може 

да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за добросъвестното 

и срочно изпълнение на предмета на договора; 

 2. да получи заплащане на извършените дейности и подменени части в 

сроковете и при условията на настоящия договор. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

              

 Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

 1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в срока и при 

условията на настоящия договор; 

 2. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за добросъвестно и 

точно изпълнение на договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи изпълнение на възложената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. да откаже да приеме извършената работа, ако установи несъответствие на 

изпълнените дейности по отношение на ремонтираната апаратура с уговореното в 

договора, с техническите изисквания и/или с Техническото предложение. 

   

VIІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 

            Чл. 7. (1) Гаранционният срок след ремонт на оборудването е ................... 

(...........) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол по 

чл. 4, ал. 5.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстранява възникнали 

дефекти във връзка с извършения ремонт на апаратурата в рамките  на гаранционния 
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срок. Всички преки и съпътстващи разходи, свързани с дейностите по изпълнение на 

гаранционното обслужване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) За срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема и гаранцията на вложените части: 

електронни компоненти, блокове, кабели, интерфейси, конектори и/или други 

аксесоари. 

 (4) В случаите по ал. 2 и 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

наличието и характера на повредата съгласно чл. 4, ал. 9 и 10. 

 (5) Ремонтът на апаратурата в рамките на гаранционния срок се извършва от  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

  
 

VIII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 

 

               Чл. 8. (1). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задълженията си в 

сроковете по договора, същият дължи неустойка в следните размери: 

- 0,2 % от стойността на договора за всеки просрочен ден за първите 20 

(двадесет) дни на забавата; 

- 0,5  % от стойността на договора за всеки следващ просрочен ден. 

(2) Общата стойност на неустойките, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не може да 

надвишава стойността на договора. 

(3) При забавено плащане на уговореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на законната лихва, но не повече от 5 % от стойността на 

договора. 

 (4) При забавено изпълнение на задълженията по договора с повече от 30 

(тридесет) дни, изправната страна има право да прекрати договора. 

 (5) Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси по 

общия ред обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 

неустойката. 

(6) Възложителят може да удържа размера на определената неустойка от 

гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) 

работни дни от уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши необходимото, за 

да възстанови размера на гаранцията за изпълнение, определена с договора. След 

изтичане на този срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, ако няма 

интерес от изпълнението му. 

 

    

IХ. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА 

 

 Чл. 9. Рискът от погиване на оборудването преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемане на изпълнението и подписване на окончателен 

двустранен приемо-предавателен протокол по чл. 4, ал. 5 от договора. 

 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 10. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на договора; 

2. от изправната страна при забавено изпълнение от другата страна на 

задълженията по договора с повече от 30 (тридесет) дни;  
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 3. при виновно неизпълнение на някоя от клаузите на договора с едностранно 7-

дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната. За целите на този 

договор страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ случаите, в които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено 

отклонение от условията за изпълнение на поръчката; 

(2) Договорът може да бъде прекратен: 

1. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със 7-дневно писмено предизвестие, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения; 

2. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при достигане на прогнозната стойност за изпълнение на 

дейностите по договора; 

3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

4. по искане на всяка от страните, когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито 

производство по несъстоятелност или ликвидация. 

 

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Чл. 11. (1) По отношение на обработваните във връзка с изпълнението на 

настоящия договор лични данни, страните декларират, че всяка от тях е предприела 

необходимите технически и организационни мерки за осигуряване на защитата на тези 

данни, в рамките на извършваните от нея операции по обработване на данните, с оглед 

спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент (ЕС) 2016/679) и на Закона за защита на 

личните данни. 

          (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че лица, различни от Възложителя и 

оторизирани от него служители, нямат достъп до личните данни, обработвани в хода на 

изпълнението на договора, доколкото достъпът е под контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

          (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че в случай че се наложи да обработи лични 

данни във връзка с изпълнението на договора, извън необходимостта от свързване с 

определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ служители за контакт във връзка с изпълнението на 

договора, ще обработва тези данни след консултация с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и с оглед 

неговите указания. 

          (4) Страните се съгласяват при необходимост да си съдействат при нарушаване на 

сигурността на личните данни, обработвани в хода на изпълнението на договора, с цел 

отстраняване на проблеми и изпълнение на изискванията по Регламент (ЕС) 2016/679 и 

на Закона за защита на личните данни в максимално кратки срокове. 

         (5) Страните се съгласяват при необходимост да си съдействат при искане за 

упражняване на правата на субектите на лични данни по Регламент (ЕС) 2016/679. 

         (6) Всички задължения за защита на личните данни остават в сила докато бъдат 

изпълнени и имат действие и след прекратяване на настоящия договор, независимо от 

причината, както и по отношение на съответните частни или универсални 

правоприемници на страните. 
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XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 12. (1) Изпълнителят по този договор се задължава да пази поверителност и 

да не разкрива или разпространява информация, станала му известна при или по повод 

изпълнението на договора. 

 

 

XIIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

          

             Чл. 13. (1) Никоя от страните не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на 

това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава 

към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима 

сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да 

намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата 

страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на непреодолимата сила, като посочи в какво 

се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на 

договора.  

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира.                                                

                                                              

 

                                             XIV. УВЕДОМЛЕНИЯ 
 

             Чл. 14. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор се 

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

по куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този договор, лицата за контакт на страните са: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

…………………………………. 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

…………………………………. 

 (3) Заявките при условията на настоящия договор се правят от лицата по ал. 2 до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 1. по факс: ………....; или 

 2. на е-mail: ………..; или 

 3. на адрес: …………. 

(4) За дата на уведомленията/заявките се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по 

пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане 

по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(5) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е 

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

средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените 
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адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми 

другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При 

неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, 

ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация 

и на посочените лица за контакт. 

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

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 

срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

 

 ХV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 15. (1) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 

празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 

се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще 

се отнася за разрешаване от компетентния български съд. 

Чл. 16. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат 

разпоредбите на действащото българско законодателство. 

 

Неразделна част от този договор са: 

1. Приложение № 1 – Технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Приложение № 3 – Място на изпълнение; 

4. Приложение № 4 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по 

един за всяка от страните. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

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

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

 

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

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

Приложение № 1 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я               

 

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

 

 

Долуподписаният/та/…........................................................................................ (три имена),  
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в качеството ми на......................................................... (длъжност или друго качество) 

 

на ………………………..(наименование на участника) с ЕИК: ….............................,  

 

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

 

във връзка с участие в процедура с предмет: „ Ремонт на апаратура с марка 

Аgilent”.…” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ................................................  

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица и не се контролира от лица 

регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от 

мен дружество е свързано с лица/ се контролира от лица, регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно с: 

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

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 

 

Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

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

преференциален данъчен режим. 

 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 5 и 6 от 

ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 

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

 

 

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

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

                                                                                             (име и фамилия, подпис) 

 

Забележка: Представя се от представляващия участника по търговска регистрация. 

В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от 

всяко едно от тях. 

В случай че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се 

представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя. 

 

„Юрисдикции с преференциален данъчен режим” 
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По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 

„юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 

64 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно 

облагане (ЗКПО). 

 

„Свързани лица” 

По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са: 

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до 

четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен 

включително; 

2. работодател и работник; 

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, 

издадени с право на глас в дружеството; 

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, 

контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се 

уговарят условия, различни от обичайните. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

apis://Base=NARH&DocCode=40656&ToPar=Par1_Pt64&Type=201/
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 № 2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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

  

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 правноорганизационната 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 
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от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, което упражнява краен ефективен контрол 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, 

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: .............................................................................. 

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

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

(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 

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 
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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: .............................................................................. 

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

  

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 правноорганизационната 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: .................................................................................................................. 

2. ..........................................................................................................................................., 

(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) 

Начин на представляване: .................................................................................................. 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 

................................................................................................................................................, 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната 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: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

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

2. ..........................................................................................................................................., 

(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) 

Начин на представляване: ................................................................................................... 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

  

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: 

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 
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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 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 



25 

 

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." 

 

 

 

Приложение № 3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество 

 

Долуподписаният/та/................................................................................................. в 

качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и 

качеството на лицето) на…......................................…………………. (посочва се 

наименованието на участника), ЕИК ……………………, със седалище и адрес на 

управление: .............................................................., във връзка с участие в процедура с 

предмет: „Ремонт на апаратура с марка Аgilent”. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. За представлявания от мен участник Е / НЕ Е (невярното се зачертава) 

налице основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ), а именно: (тази част се попълва, единствено ако за участника Е 

налице основание по чл. 69 във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ) 

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

...  

(описва се в какво се състои основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 от 

ЗПКОНПИ). 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша 

публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на 

правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на 

процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на 

средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година 

от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или 
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юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало 

длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. 

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за 

обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от 

фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз 

на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е 

станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на 

управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на 

ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон. 

 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

 

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

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

                                                                                             (име и фамилия, подпис) 

 

 

 

 

 

 


