
 

 

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
 

 

 

 

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ 

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:  

 

 „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Институт по математика и 

информатика към Българска академия на науките” 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – Образец № 1; 

2. Представяне на участника – Образец № 2; 

3. Заявление за участие – Образец № 3; 

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4;  

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Образец № 5;  

6. Декларация за съгласие, за участие като подизпълнител – Образец № 6; 

7. Декларация за съгласие, за участие като трето лице – Образец № 7; 

8. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки – Образец № 8;  

9. 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, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 9;  

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

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – Образец № 10; 

11. Техническо предложение - Образец № 11; 

12. Ценово предложение - Образец № 12 и количествено-стойностна сметка; 

13. Проект на договор 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ № 1 

 

 

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА  

ОФЕРТАТА НА  

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

(наименование на участника) 

 

Участник в обществена поръчка с публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: 

„......................................“ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

№ 

Съдържание 

Вид на 

документа 

(оригинал или 

заверено копие) 

Брой 

страници 

на всеки 

документ 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника – Образец № 1; 

  

2. Представяне на участника – Образец № 2;   

 Заявление за участие – Образец № 3;    

3. Документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението (когато е приложимо) - 

заверено от участника копие; 

  

4. Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите/ 

задължения (когато е приложимо); 

  

5.  Доказателство/а за поетите от третите лица задължения 

(когато е приложимо); 

  

6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4;  

  

7. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от 

ЗОП – Образец № 5;  

  

8. Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност (когато е приложимо); 

  

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

такива – Образец № 6; 

  

10. Декларация за съгласие, за участие като трето лице – 

Образец № 7; 

  

11. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените 

поръчки – Образец № 8; 

  

12. 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, контролираните от 

  



тях лица и техните действителни собственици – 

Образец № 9; 

13. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (ЗПКОНПИ) – Образец № 10; 

  

14. Техническо предложение, съдържащо: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя – Образец № 11; 

 

  

15. „Ценово предложение” – Образец № 12    

 

 

 

 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност/качество) 

                                                                   Печат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 2 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 
 

в обществена поръчка, възлагана, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет: „...................“ . 

Административни сведения: 
 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  

(или друга идентифицираща 

информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в 

която участникът е установен)  

  

Седалище и адрес на управление: 

 –  пощенски код, населено място:   

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за корепонденция: 

 –  пощенски код, населено място:   

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефон:   

Факс:   

E-mail адрес:   

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

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

Трите имена, ЕГН, лична карта №, 

адрес 

  

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, 

адрес 

  

  

  

  



Участникът се представлява заедно или 

поотделно (невярното се зачертава) от 

следните лица: 

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

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

Данни за банковата сметка 

Обслужваща банка 

IBAN 

BIC 

Титуляр на сметката 

Обслужваща банка:…………………… 

IBAN: .......................................................... 

BIC: ............................................................. 

Титуляр на сметката:………………………….. 

 
 

 

 

          г.                    Представляващ:    

(дата на подписване)                                                                                (подпис и печат) 

    

     (име, фамилия, длъжност) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  



ОБРАЗЕЦ № 3 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

 

в обществена поръчка, възлагана, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет: „..................“  

 

ОТ ...................................................................................................................................................... 

(име/наименование на участника) 

Седалище и адрес на управление:.................................................................................................... 

БУЛСТАТ/ЕИК/друг идентификационен код: .............................................................................. 

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

(име, фамилия, длъжност) 

в качеството на……………………………………………………………………………………………….., 

в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез 

публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: „.........................“  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена 

поръчка с предмет: „............................................“, като декларираме: 

1. Запознати сме с условията на възложителя, посочени в обявата и приложенията към 

нея.  

2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата 

обществена поръчка и се задължаваме да ги спазваме в случай, че същата ни бъде 

възложена. 

3. При изпълнението на обществената поръчка НЯМА ДА ПОЛЗВАМ / ЩЕ 

ПОЛЗВАМ (ненужното се зачертава) подизпълнител/и. 

 

3.1. Подизпълнителите, които ще ползвам са следните:  

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №1:  

......................................................................................... (наименование на подизпълнителя) дял 

от поръчката, който ще му възложи участника в %................, като работата му ще обхваща 

следните дейности: ................................................................................................ (посочва се 

конкретната част от предмета на поръчката) 

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №2: 

................................................................................................ (наименование на подизпълнителя)  



дял от поръчката, който ще му възложи участника в %................  като работата му ще обхваща 

следните дейности: ................................................................................................ (посочва се 

конкретната част от предмета на поръчката) 

!!! Приложимо, в случай че участникът ще ползва подизпълнители: 

Декларирам, че:  

3.2. Посочените в т. 3.1. подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните 

критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях не са 

налице основания за отстраняване от процедурата. 

3.3. Няма да заменям посочения/те в т.3.1. подизпълнител/и или включвам 

подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, освен когато: 

3.3.1. възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 

по т.3.2. 

3.3.2. възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида 

на дейностите, които ще изпълнява. 

При замяна или включване на подизпълнител ще представя на възложителя всички 

документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП. 

3.4. При замяна или включване на подизпълнител, ще представя на възложителя копие 

на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доазват изпълнението 

на условията по чл.66, ал.14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото включване.  

3.5. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те 

подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа. 

4. За покриване установените критерии за подбор СЕ ПОЗОВАВАМ / НЕ СЕ 

ПОЗОВАВАМ (ненужното се зачертава) капацитета на трети лица. 

  

4.1. Tретите лица, на чиито капацитет се позовавам са следните:  

 

ТРЕТО ЛИЦЕ № 1: ......................................................................................(наименование 

на третото лице)  

Критериите за подбор, за доказването на които се позовавам на неговия капацитет са:  

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

 

ТРЕТО ЛИЦЕ № 2: ......................................................................................(наименование 

на третото лице)  

 

Критериите за подбор, за доказването на които се позовавам на неговия капацитет са:  

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

!!! Приложимо, в случай че участникът ще ползва трети лица: 

Декларирам, че:  

4.2. Посочените в т. 4.1. трети лица, отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които се позовавам на техния капацитет и за тях не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 



 5.  Участникът, който представлявам прилага сертифицирана система за управление 

на качеството в съответствие с EN ISO 9001:2015  и притежава сертификат № ......................... 

издаден от..........................................със срок на валидност................................ 

/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените 

обстоятелства/ 

или 

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

/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно 

на възложителя/ 

 

6. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам при 

подписването на договора за обществената поръчка да представя актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка и 

доказване съответствието си със заложените критерии за подбор.  

!!! Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива. 

 

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

неверни данни в настоящото Заявление. 

 

Към настоящото Заявление за участие прилагам:  

 Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението 

(когато е приложимо) - заверено копие. 

 Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите/ задължения (когато е 

приложимо); 

 Доказателство/а за поетите от третите лица задължения (когато е приложимо). 

 

 

          г.                    Представляващ:    

(дата на подписване)                                                                                (подпис и печат) 

    

     (име, фамилия, длъжност) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

 

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

(трите имена) 

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

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

 

в качеството си на ……………………… на/представляващ …………………..………………. 

 (длъжност)                    (наименование на участник/член на                    

обединение/подизпълнител/трето лице) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет: „..............................“ . 

 

Д Е К Л А Р И Р А М , че: 

 

1.  Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; 

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния 

кодекс; 

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 

253 - 260 от Наказателния кодекс;  

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

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

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, 

в друга държава членка или трета страна;  

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 

 

4. Публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните 

обстоятелства, са: __________________________________________________________ 

Компетентният/ите орган/и, който съгласно законодателството на съответната държава 

е/са длъжен/и да предоставя/т информация за тези обстоятелства служебно на възложител, 

е/са: ___________________________________________________________ 

 



  

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

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  



ОБРАЗЕЦ № 5 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП) 

 

 

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

(трите имена) 

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

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

 

в качеството си на ……………………… на/представляващ …………………..………………. 

 (длъжност)                      (наименование на участник/член на                    

обединение/подизпълнител/трето лице) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет: „……………..“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М , че: 

 

1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител/трето 

лице (невярното се зачертава):  

1.1. 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 участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, или 

1.2. Има 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 участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, но задължението е по акт, който не е влязъл в 

сила; 

 (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния 

участник/член на обединение/подизпълнител/трето лице, невярното се зачертава) 

1.3. Има 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 участника, или аналогични 

задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен, но размерът на неплатените дължими 

данъци или социално-осигурителни вноски е до 1 % (едно на сто) от сумата на годишния 

общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.. 

1.3.1. Задълженията по т. 1.3 са в размер на     (  словом). 

1.3.2. Годишният общ оборот на представляваното от мен лице за последната 

приключена финансова година е в размер на     (  словом). 



2. За представляваното от мен лице не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 

44, ал. 5 от ЗОП.  

3. По отношение на представляваното от мен лице не е установено, че: 

а) е представен документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната 

липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; 

б) не е представена изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

4. Представляваният от мен участник няма влязло в сила наказателно постановление 

или съдебно решение, за нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 

118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от 

Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 

 

5. Публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните 

обстоятелства, са: __________________________________________________________ 

Компетентният/ите орган/и, който съгласно законодателството на съответната 

държава е/са длъжен/и да предоставя/т информация за тези обстоятелства служебно на 

възложителя, е/са: __________________________________________________________ 

 

 

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

на неверни данни. 

 

 

 

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

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 6 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие, за участие като подизпълнител  

 

 

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

(трите имена) 

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

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

 

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

(длъжност)           (наименование на подизпълнителя) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……….…, във връзка с участието на .......................................................... 
(наименование на участника) в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане 

на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: 

„.................“. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

1. Представляваното от мен дружество е съгласно /лично аз/ да участва като 

подизпълнител на ………………………………………. (наименование на участника) в 

обществена поръчка с предмет: „...................“ с дял на участие в % ………………. при 

изпълнение на посочената обществена поръчка и да изпълни следните видове дейности: 

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

(изброяват се конкретните части/дейности от предмета на обществената поръчка, които 

ще бъдат изпълнени от подизпълнителя). 

2. Няма да превъзлагам една или повече от дейностите, които са включени в предмета 

на договора за подизпълнение.  

3. Приемам, в съответствие с разпоредбата на чл. 66, ал. 3 от Закона за обществени 

поръчки, определеният изпълнител да сключи договор за подизпълнение с представлявания 

от мен подизпълнител, посочен в офертата за изпълнение на обществената поръчка. 

4. Съгласно чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, давайки съгласието си за 

участие като подизпълнител в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и 

предвид участието ми като подизпълнител, няма да представям самостоятелна оферта за 

изпълнение на поръчката. 

5. В съответствие с чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, отговарям на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнявам.  

6. За представлявания от мен подизпълнител не са налице основания за отстраняване 

от процедурата. 

 

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

на неверни данни. 

Дата: ......................     ДЕКЛАРАТОР: .....................................  
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ОБРАЗЕЦ № 7 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие, за участие като трето лице  

 

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

(трите имена) 

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

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

 

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

(длъжност)           (наименование на третото лице) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ ……….…, във връзка с участието на .......................................................... 
(наименование на участника), в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане 

на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: 

„.........................“. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. Представляваното от мен дружество е съгласно /Лично аз съм съгласен/съгласна  

(невярното се зачертава) да участва/участвам като трето лице на 

………………………………. (наименование на участника) в обществена поръчка с предмет: 

„...........................“. 

2. Критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на моя 

капацитет са: ……………………………………………..………………………………………… 

(икономическо и финансово състояние, технически способности, професионална 

компетентност) 

3. Ще участвам в изпълнението на следната част от обществената поръчка: 

_____________________________________________________________________ 

4. В съответствие с чл. 65, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, отговарям на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на 

капацитета ми и за мен не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 

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

на неверни данни. 

 

 

Дата: ......................     ДЕКЛАРАТОР: ..................................... 
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ОБРАЗЕЦ № 8 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 101, ал.11 от Закона за обществените поръчки 

 

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

(трите имена) 

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

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

 

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

(длъжност)   (наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет: „......................“ . 

                                                                       

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Липсва свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

2. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка. 

 

3. Задължавам се да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на 

обстоятелство по чл. 101, ал. 11 ЗОП. 

 

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

на неверни данни. 

 

 

 

Дата: ......................     ДЕКЛАРАТОР: ..................................... 
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ОБРАЗЕЦ № 9 

 

 

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, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

 

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

(трите имена) 

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

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

 

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

(длъжност)       (наименование на участник/член на     

обединение/подизпълнител/трето лице) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с 

предмет: „.......................“. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

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

в юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от Допълнителните 

разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е:  

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

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

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

 

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

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

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

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

юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

4. Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и 

произтичащите от неспазването му правни последици по смисъла на §14, ал.2 от Преходните 

и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 



 

 

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

на неверни данни. 

 

 

Дата,…………………..г.    ДЕКЛАРАТОР: …………………… 
         (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 10 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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

придобитото имущество 

 

Долуподписаният /-

ната/……………………………………………………………………… 

с лична карта № …………………….., издадена на ………………… от 

…………………………... с ЕГН ……………………………….., в качеството ми на 

……………………………………….. 

……………………………………………………………………………….… (посочете 

длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и 

точното наименование на съответния орган) на 

……..……………………………………………….………………………….  (посочете 

наименованието на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………………. и със 

седалище и адрес на управление 

……………………………………………………………………………………………… - 

участник в обществена поръчка с предмет: „………………………..”, 

  

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

 

1. Не съм лице, заемало през последната година висша публична длъжност в Институт 

по математика и информатика към БАН, и в изпълнение на правомощията или задълженията 

ми по служба не съм участвал 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.  

2. В представляваното от мен дружество няма лице по ал. 1 от чл. 69 от ЗКОНПИ, което 

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

контрол след освобождаваното му от длъжност. 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа 

на наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

……………………… г.    Декларатор: ……………………… 

(дата на подписване)                 (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ № 11 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА  СПЕЦИФИКАЦИЯ  И 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

 

от ......................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

и подписано от .................................................................................................................................. 

(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на ............................................................................................................................ 

(на длъжност) 

ЕИК/БУЛСТАТ………………, със седалище и адрес на 

управление:………….............….….................................................................................................., 

в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез 

публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: „............“  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. С подаването на оферта се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с 

определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. 

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с предварително обявените 

от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно Техническа 

спецификация.   

3. Предлагаме  да  изпълним всяка доставка в  срок .............дни (срокът не може да е 

повече от 20 календарни дни), считано от датата на получаване от Възложителя на заявка за 

доставка.  

   4. Потвърждаваме, че ще осигурим гаранционна поддръжка на доставеното оборудване 

за срок от 24 месеца, считано от датата на подписване на приемателно-предавателен 

протокол за доставка. 

          5. Декларирам, че доставеното оборудване ще бъде ново,  ще е в текущата 

продуктова линия на производителя и няма да е свалено от производство към датата 

на подаване на офертата. 

         6. Декларирам, че предложеното оборудване ще бъде пригодено за работа в 

стандартизираната електрическа мрежа в Република България и ще отговаря на стандартите 

относно пожаробезопасност. Захранването на всички елементи ще бъде съобразено с 

Българските държавни стандарти БДС – 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%. 

        7. Декларирам, че предложеното оборудване ще съответства или ще надвишава в 

техническо отношение посочените минимални изисквания в техническата 



спецификация на Възложителя. Техническото предложение ще включва задължително 

документация (каталози, брошури, листове с технически данни/технически характеристики 

и др.), която позволява да се направи съпоставка между минималните изисквания на 

Възложителя и техническите параметри на предложеното оборудване.  

 8.  Декларирам, че окомплектовката на оборудването ще включва всички технически 

аксесоари, необходими за правилната му работа, като например захранващи кабели, кабели 

за връзка и др. Ако се окаже, че устройство не може да изпълнява дадена функция поради 

недостиг или липса на хардуерен модул, софтуер или лиценз, то съответните елементи ще  

бъдат доставени безплатно. 

 9. Декларирам, че предложеното оборудване ще бъде в съответствие с международните, 

европейските и на Република България изисквания за радиочестотни смущения, 

електромагнитна съвместимост, безопасност и нива на шум. 

       10. Декларирам, че в случай на спиране на производството на предлаганото оборудване 

по време на процедурата, поради внедряване на нови технологии, ще  предложим оборудване 

със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния 

производител. 

         11. Предлагам следната схема за приемане на заявки и реакция при възникване на 

проблеми: изградени help-desk система и/или единен сервизен телефонен номер за 

получаване и обработка на заявките при възникване на проблеми и посочено лице за контакт: 

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

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

 12. Предлагам собствени сервизни бази и/или официални сервизи за гаранционно 

поддържане и обслужване на оборудването, както следва: 

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

14. За изпълнение на предмета на обществената поръчка прилагаме таблица за 

съответствие с техническите изисквания, посочени в техническата спецификация както 

следва: 

№ 

по 

ред 

Вид на 

техниката 

Колич

ество 

(брой) 

Технически 

изисквания и 

параметри 

Предложение на 

участника 

 

Описание – 

производител, марка 

1. 
   

  

….. 
   

  

 

  Забележка: 1. Техническото предложение следва да съдържа информация по всички 

показатели, заложени като минимални технически изисквания в техническата 

спецификация. При наличие на празни/непопълнени полета в колона „Предложение на 

участника”, участникът се отстранява от участие. 



2. Предложеното компютърно оборудване трябва напълно да отговаря на 

изискванията, заложени в техническата спецификация; 

 

 

 

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 

      [име и фамилия] 

                                                                                               [качество на представляващия участника] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 12 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от ...................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

и подписано от ............................................................................................................................... 

(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на .......................................................................................................................... 

(на длъжност) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, със седалище и адрес на 

управление:………….............….….................................................................................................., 

 

Разплащателна сметка:     

IBAN сметка............................................    

BIC код на банката .................................    

Банка: ......................................................  

в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез 

публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: „.............“  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Запознати сме и приемаме изцяло предоставените от Вас изисквания за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: ………………. 

С настоящото, представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за 

изпълнение на поръчката, както следва:  

 

I. Нашето предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка е 

следното:  

 _________ (______________________) лв. без ДДС; 

 _________ (______________________) лв. с ДДС. 

 

II. Оферираната по-горе обща цена е формирана, както следва:  

Вид Брой Единична 

цена без 

ДДС 

Единична 

цена с 

ДДС 

Обща 

цена без 

ДДС 

Обща 

цена с 

ДДС 

1.       

2.      

3.      

……      

Общо без ДДС  



Общо с ДДС  

 

Забележка: Предложената от участника цена не може да надвишава 

максималната стойност за изпълнение предмета на поръчката, както и посочените 

максимални стойности на съответните точки. Ако участникът е предложил цени за 

изпълнение на доставките по-високи от посочените максимални стойности, офертата 

на участника се отстранява. 

Прогнозна стойност: 57 871.00 лв. без ДДС, разпределена както следва: 

Максималната прогнозна стойност за точка 1  е в размер на 1 250 лева без ДДС. 

Максималната прогнозна стойност за точка 2 е в размер на 2 500.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 3  е в размер на 920.00  лева без ДДС. 

            Максимална прогнозна стойност за точка 4 е в размер на 2 666.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 5 е в размер на 3 417.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за  точка 6  е в размер на 658.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 7  е в размер на 1 000.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 8  е в размер на 1 416.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 9 е в размер на 791.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 10 е  в размер на 520.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 11  е в размер на 3 170.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 12 е в размер на 1 330.00 лева без ДДС 

Максимална прогнозна стойност за точка 13 е в размер на 4 133 .00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 14 е в размер на   1 840.00  лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 15 е в размер на 1 220.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 16 е в размер на 233.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 17 е в размер на 965.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 18 е в размер на 5 400.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 19 е в размер на 1 333.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 20 е в размер на  210.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 21 е в размер на 900.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 22 е в размер на  240.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 23 е в размер на 1 050.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 24 е в размер на 4 590.00 лева без ДДС. 

            Максимална прогнозна стойност за точка 25 е в размер на 183.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 26 е в размер на 1 920.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 27 е в размер на  966.00 лева без ДДС. 

            Максимална прогнозна стойност за точка 28 е в размер на 2 083.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 29 е в размер на 583.00 лева без ДДС. 

           Максимална прогнозна стойност за точка 30 е в размер на  583.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 31 е в размер на 2 500.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 32 е в размер на 1 670.00 лева без ДДС.  

           Максимална прогнозна стойност за точка 33 е в размер на  420.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 34 е в размер на  333.00 лева без ДДС 



           Максимална прогнозна стойност за точка 35 е в размер на  2 920.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 36 е в размер на 358.00 лева без ДДС. 

Максимална прогнозна стойност за точка 37 е в размер на 1300.00 лева без ДДС.  

Максимална прогнозна стойност за точка 38 е в размер на  300.00 лева без ДДС. 

 

 

  

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 

      [име и фамилия] 

                                                                                               [качество на представляващия участника] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

      

Днес, ……… 2020 г., в гр. София, между 

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КЪМ БАН, със седалище 

и адрес на управление, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” блок №8, ЕИК № 000665249, 

представлявано от акад.Веселин Дренски – Директор и …………. – Главен счетоводител, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

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

…………………………………….., ЕИК/БУЛСТАТ: ………………………, представлявано 

от ……………………………………. – Управител/Изпълнителен директор наричано по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и след събирането на оферти 

с обява с предмет „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Институт по 

математика и информатика към Българска академия на науките” се сключи 

настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост 

„Договор“, за следното 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу 

възнаграждение дейностите от предмета на поръчката съгласно Техническата 

спецификация на Възложителя (Приложение № 1), Техническото предложение на 

Изпълнителя (Приложение № 2) и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение 

№ 3), неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия 

Договор. 

 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

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

задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обща цена в размер на ……………………… 

лева без ДДС (с думи: ………………………………..) или …………………………. лева (с 

думи: ………………………….. лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение 

(Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор. 

 (2) Посочената в ал. 1 цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за изпълнение на предмета на настоящия Договор - всички разходи за 

цялостното и качествено изпълнение на неговия предмет, в това число стойността на 

разходите за опаковка, транспортни разходи франко адреса, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

товаро-разтоварителни разходи, разходи за гаранционно поддържане и всички други 

разходи, необходими за изпълнение на поръчката, съобразно Техническото предложение 

(Приложение № 2) и Ценовото предложение (Приложение № 3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в 

съответствие с документацията за участие. 

Чл. 3. (1) Всяко плащане по този Договор ще се извърши в срок до 20 (двадесет) 

календарни дни след като при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са налични надлежно съставени и 

подписани следните документи, кумулативно: 

а) двустранно подписан без забележки Приемо-предавателен протокол за 

извършена доставка и  

б) Фактура – оригинал, надлежно оформена и подписана от представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



 (2) Разплащането се извършва за действително изпълнени доставки по 

оферираните и договорени единични цени, посочени в Ценовото предложение на 

изпълнителя – Приложение № 3 към договора.  

Чл.4.(1) Плащането се извършва в български лева, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: ........................................................; 

BIC код: ....................................................; 

IBAN: ........................................................  

 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени на банковата му сметка в срок 3 (три) дни считано от момента на 

промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита 

се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени. 

  (3) Плащанията се извършват само след получаване на потвърждение от НАП и 

Агенция „Митници“, по реда и условията на Решение на МС № 593/20.07.2016 г. на МС. 

          Чл. 5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва подизпълнител, плащанията се 

извършват съгласно правилата на чл. 66, ал. 7 -10 от ЗОП. 

 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 6. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни и е 

със срок на действие до достигане на максимален финансов ресурс от 70 000.00 лева без ДДС, 

но за не повече от 1 година, считано от датата на сключването му. 

 

 (2) Срокът за извършване на доставките, предмет на договора, е ……… календарни 

дни, считано от датата на получаване на заявка за доставка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката 

се подава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, по факс, по електронен път или по имейл адрес. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема заявката за доставки на компютърно оборудване от страна на 

Възложителя на телефон.., факс….или на e-mail адрес.............................; . 

 

(3) Мястото на изпълнение на поръчката е на място, в сградата на Института по 

математика и информатика към БАН – гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” блок №8. 

Товаро-разтоварните дейности ще бъдат извършвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова 

сметка. 

(4) Действително извършените доставки, предмет на поръчката, задължително се 

проверяват на място преди да се приемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

(5) Изпълнението на доставките, предмет на договора, се удостоверява с подписване 

на приемо-предавателен протокол. 

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

Изпълнителя и подизпълнителя. 

 

 

 

IV. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 

  Чл. 7. Правото на собственост и риска върху стоката преминават върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемане на доставката и с подписване на приемо-предавателен 

протокол. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

  



 Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие при извършване на 

дейностите по предмета на договора, включително представяне на необходимата 

информация за изпълнение на договора.  

2. Да иска проверка и приемане на доставката чрез определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

лица. 

3. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни дейностите, предмет на настоящия договор, добросъвестно, точно, 

качествено, в срок и при спазване на всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността на оборудването, както и да 

представи всички изискуеми съпътстващи документи, съгласно условията на поръчката. 

3. Да достави оригинално, ново и неупотребявано оборудването с гарантиран 

произход. 

4. Да осигури гаранционна поддръжка на доставеното оборудването в рамките на 

целия гаранционен срок. 

5. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности при 

изпълнение на дейностите по договора, които могат да осуетят постигането на крайните 

резултати, както и за мерките, които са взети за отстраняването им. 

6. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

7. Да използва само подизпълнители, посочени в офертата за участие в обществената 

поръчка. 

8. Да осигури за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на  доставката. 

9. При доставка на техниката, предмет на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да 

предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   

А. пълен комплект от експлоатационната документация на доставеното 

оборудване; 

Б. гаранционни карти на доставеното оборудване; 

В. списък със серийните номера на доставеното оборудване в електронен вид. 

10. Да представи при сключване на договора списък с имената, адресите и телефоните 

за връзка със сертифицираните сервизни инженери за съответното оборудване. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно чл. 1 от договора. 

2. Да извършва проверка във всеки един момент от изпълнението на Договора 

относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната 

дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. При констатиране на фабрични дефекти в момента на доставката, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска да бъде извършена замяна. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да отстрани дефекта или замени некачествената стока с нова със същите или по-

добри характеристики. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Да получи доставката, инсталирането и гаранционното обслужване на 

оборудването при условията на този договор и приложенията към него. 

5. Да предявява рекламации за явни и скрити дефекти за срока на договорените 

гаранции с настоящия договор. 



6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на 

начислените неустойки. 

7. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му предостави договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените дейности по чл. 1 от 

Договора, или на част от тях, ако те не съответстват по обем и качество на неговите 

изисквания и не могат да бъдат коригирани в съответствие с указанията му. 

(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена в размер, при условия и в 

срокове, съгласно настоящия договор. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма 

всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска 

тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

3. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на необходимост. 

 

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 10. (1) Предаването на оборудването, предмет на настоящия договор, се извършва 

на мястото, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 6, ал. 3 от Договора.  

(2) Приемането на доставката се извършва от страните или от определени от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица в срока, посочен в чл. 6, ал.2, като 

приемането на изпълнението без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява със 

съставянето на приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни или от 

определените от тях лица. 

(3) Приемо-предавателният протокол трябва да съдържа описание на доставеното 

оборудване. 

Чл. 11 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема оборудването след проверка дали опаковката, 

маркировката, съдържанието и качеството са в съответствие със техническата спецификация, 

придружаващите документи, както и дали оборудването  е придружено с всички изискуеми 

съпътстващи документи. 

(2) Доставеното оборудване следва да бъде придружено от пълен комплект от 

експлоатационната документация на доставеното оборудване, гаранционни карти на 

доставеното оборудване, списък със серийните номера на доставеното оборудване в 

електронен вид. 

(3) След извършване на проверката на работоспособността на доставеното 

оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва приемо-предавателния протокол за доставката.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви рекламации за: 

а) количеството и окомплектовката на оборудването – при доставката; 

б) рекламация за видими недостатъци на оборудването  – до 1 месец  от получаването 

и чрез изпращане на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

в) рекламация за скрити недостатъци – в рамките на гаранционния срок чрез 

изпращане на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) При рекламация за количество и качество, видими или скрити недостатъци, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок от деня на получаване 

на рекламацията на свой риск и за своя сметка да достави съответното оборудването и/или 

да отстрани възникналите проблеми и дефекти при условията на раздел VIII от настоящия 

договор. 

(6) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил 

уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги острани или замени 

некачественото оборудването с ново, със същите или по-добри характеристики, ако 

недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи, свързани 

с отстраняването или замяната, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



(7) В случай, че бъде открит дефект в доставена стока, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

откаже получаването й или да поиска да бъде направена замяна на стоката. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи допълнително плащане извън това по договора. 

VІII. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционна поддръжка в продължение на 

минимум 24 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за 

доставеното оборудване, предмет на настоящия договор.  

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани всички повреди и отклонения от 

изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея 

гаранционен срок. 

 (3) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани 

възникнал проблем с доставеното оборудване в рамките на 24 часа, но не повече от 3 (три) 

работни дни след получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Когато по обективни 

причини, е необходим по-дълъг срок за отстраняване на проблема, се уговаря допълнителен 

срок от страните по договора, който не може да бъде по-дълъг от 14 работни дни. 

 (4) Уведомлението по предходната алинея се изпраща от упълномощения 

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс и/или на следния 

електронен адрес: ……………………… и включва информация за характера на проблема, 

датата и часа на възникване на проблема. 

(5) Отстраняването на възникнал проблем се извършва на място при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а когато това е невъзможно – в сервизна база. В този случай 

оборудването се предава с протокол, като транспортирането от местоположението му при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до сервиза и обратно е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

(6) Ако повредата не може да бъде отстранена на място, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да предостави за ползване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборотна техника за времето до 

отстраняване  на повредата или доставката на нова. В случай че повредата не може да бъде 

отстранена и устройството е трайно повредено, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя ново устройство 

за своя сметка. 

 

 IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на Договора да 

представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение под формата на 

................... (парична сума, банкова гаранция, застраховка – изписва се видът на 

гаранцията), в размер на …….. (……………) лева, представляващи 3 (три процента) % от 

общата стойност по чл. 2, ал. 1 от договора без ДДС. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава част от гаранцията за изпълнение в размер на 

60 % от стойността на гаранцията за изпълнение, представляваща 1.8 % от стойността на 

договора без ДДС, в 30 (тридесет) дневен срок, сред подписване и съгласуване на приемо-

предавателния протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа частта от гаранцията в размер на 40 % от стойността 

на гаранцията за изпълнение, представляваща 1.2 % от стойността на договора без ДДС, за 

обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 

тази част от гаранцията в 30 (тридесет) дневен срок след изтичане на срока за гаранционна 

поддръжка при условията на ал. 4.  

(4) При липса на възражения и претенции по изпълнението на Договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по реда на ал. 2 и ал. 3, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи и да се удовлетвори от гаранцията за 

изпълнение на Договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по неговото изпълнение 

или Договорът бъде развален/прекратен по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и в случаите на 

лошо, частично и друго неизпълнение. 



(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 

лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

 (7) Гаранцията може да служи и за изплащане на суми по начислени неустойки за 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 14. Гаранцията за изпълнение 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 

решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият може да пристъпи към усвояване 

на гаранцията за изпълнение. 

  

    X. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

 Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

относно всяко обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

 

XI. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 16. (1) При забавено изпълнение на задължението за доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % (един процент) от цената за 

съответната доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от 

същата. 

(2) При забавено изпълнение на задължението за отстраняване на несъответствия 

и/или недостатъци, в предвидените в този Договор случаи, включително в рамките на 

гаранционната поддръжка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула 

цяло и пет процента) от стойността на дефектното/несъответстващо оборудване за всеки 

просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от същата. 

(3) При частично изпълнение на отделни задължения или дейности по Договора, от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 15 

% от цената по чл. 2, ал. 1 в зависимост от степента на неизпълнението. 

(4) Изплащането на неустойките по горните алинеи не лишава изправната страна от 

правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди в по-голям размер. 

Чл. 17. При прекратяване на договора по реда на чл. 23, ал. 1, т. 3 и чл. 23, ал. 2 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от общата 

стойност на договора по чл. 2, ал. 1. 

Чл. 18. При забава в плащането на договореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума, за всеки просрочен 

ден, но не повече от 30 дни. 

 Чл. 19. Субектите са солидарно отговорни за финансовите задължения на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Обединение/ консорциум………….  в следствие на реализирана 

отговорност за неизпълнение на задължения по настоящия Договор. (Текстът се вписва, 

когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение/ консорциум). 

 

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена по повод изпълнението на Договора. 

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма Договора 

или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му. 

 

XIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 



Чл. 22 (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

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

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

страна за възникването им. 

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

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

уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

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

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

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора. 

 (5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

 

ХIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 23. (1) Настоящият Договор се прекратява: 

1. С изпълнението на задълженията на страните по него; 

2. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма, като страните не си дължат 

неустойки; 

3. Едностранно, с 10-дневно писмено предизвестие, представляващо и покана за 

доброволно изпълнение, отправено от изправната до неизправната страна, ако последната 

виновно не изпълнява свое задължение по Договора; 

4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, 

за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от 

настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, 

че такава невъзможност е налице. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. Изпълнението на доставката е забавено с повече от 10 (десет) дни; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да е декларирал това в офертата 

си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата, без да е 

спазена процедурата по чл. 66, ал. 14 от ЗОП; 

3. При възникване на обстоятелствата по чл. 118 от ЗОП. 

 

XV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 24. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а 

при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд. 

Чл. 25. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

Чл. 26. (1) Страните по Договора се задължават: да се информират писмено взаимно и 

своевременно за всички проблеми, възникнали в процеса на изпълнение на Договора, както 

и да преговарят преди да се пристъпи, от която и да било изправна страна, към прилагане на 

договорните санкции или към прекратяване на Договора. 

(2) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор извън 

посочените в чл. 12, ал. 4, са валидни, ако са направени писмено и са депозирани при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или писмено с обратна разписка при изпращането 

им по пощата, или са изпратени по факс и/или имейл и са подписани от съответните 

определени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия 

Договор:  

- ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ блок №8, Институт по математика и 

информатика към БАН 

- ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  



Лице за контакт: ……… 

тел: ……………………. 

Е-mail: ………………... 

Адрес: ………………... 

(3) За дата на уведомлението се смята: 

- Датата на предаването (подпис при ръчно предаване); 

- Датата, отбелязана на обратната разписка (при изпращане по пощата); 

- Датата на приемане (при изпращане по факс на страната); 

- Дата на доставянето (при изпращане по електронна поща). 

(4) При промяна на данните по чл. 26, ал. 2 от Договора съответната страна е длъжна 

да уведоми писмено другата в тридневен срок от промяната. В противен случай съобщенията 

се считат за редовно връчени с произтичащите от това последици. 

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допълнително определя упълномощеното от него 

длъжностно лице - отговорник по изпълнението на Договора и уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в 3-дневен срок от определянето. 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от 

настоящия Договор следните приложения: 

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Договорът се подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


