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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
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e-mail:iaos@eea.government.bg ;  http://eea.government.bg/ 

 

ОДОБРЯВАМ: 

 

Изпълнителен директор на ИАОС: * чл. 2 ЗЗЛД 

(Ваня Григорова) 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
 

за обява за възлагане на обществена поръчка  

по реда на Глава 26 от Закона за обществените поръчки  

с предмет: 

 

„Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност 

чрез виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от системата на 

Министерство на околната среда и водите“ 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Правно основание за избор на процедура – прогнозната стойност на 

обществената поръчка, възлагана по реда на чл. 186 и следващите от ЗОП, е съгласно 

чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с оглед на което настоящата обществена поръчка ще се 

проведе при спазване на условията и реда на Глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти 

с обява. 

 

2. Възложител на обществената поръчка – съгласно чл. 5, ал. 2, т. 12 от ЗОП, е 

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ 

НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 

3 от ЗОП. 

 

2. Предметът на обществената поръчка е осигуряване на непрекъсната свързаност чрез 

виртуални частни мрежи (IP VPN) на две национални автоматизирани системи. Тези 

мрежи трябва да осигуряват комуникационна свързаност между обекти от 

Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-

фон и между обекти от Националната автоматизирана система за контрол качеството на 

въздуха в реално време.  

Двете автоматизирани системи са разположени в Изпълнителна агенция по 

околна среда (ИАОС), Регионалните й лаборатории (РЛ), Регионалните инспекции по 

околната среда и водите (РИОСВ) и други. 

2.1. Съобразно Класификатора за обществени поръчки (CPV) кодът на поръчката 

е 64210000 и 32420000 

 

3. Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител, 

притежаващ професионална квалификация и практически опит в областта на 

комуникационните технологии. 

4. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 1 година, считано 

от 01.01.2017 г. 

4.1. Срок за изграждане и конфигуриране на мрежата – до 20.12.2016 г. 

След подписването на договор за изпълнение, конфигурирането на услугите във 

всичките точки на възложителя в цялата страна трябва да бъде финализирано не по-

късно от 20.12.2016 г.  
Участник, който предложи срок за изпълнение на услугата по-дълъг от 

предвидения в техническите изисквания, се отстранява от по-нататъшно участие. 

 

5. Място на изпълнение на поръчката: територията на Република България. 

6. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 35 000 лв. (тридесет и пет 

хиляди лева) без ДДС, или 42 000 лв. (четиридесет и две хиляди лева) с ДДС.  

Участник, предложил обща цена по-висока от прогнозната стойност, обявена 

от възложителя за цялата обществена поръчка, се отстранява от по-нататъшно 

участие. 
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РАЗДЕЛ ІІІ. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА  

ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ  

НА УЧАСТНИЦИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

А. Лично състояние на участниците 

 

1. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на 

Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията на възложителя, посочени в 

обявата и в настоящата документация. 

 

2. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, 

когато: 

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, 

чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 2.1, в друга държава членка или трета страна; 

2.3. 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 акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила; 

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление и съдебно решение, 

че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл. 128, чл. 245 

и чл.301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен. 

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

 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на промяна в обстоятелствата по т. 2, както и да представят съответните 

доказателства за това. 

 

Основанията за отстраняване по т. 2 се прилагат до изтичане на следните 

сроковете: 

- пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по т. 

2.1. и т.2.2., освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

- три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.5, буква „а“, освен ако в 

акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 
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Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по т. 2 с декларация по 

образец на възложителя, която подписват собственоръчно.  

Всички документи трябва да бъдат попълнени на български език, без поправки 

и/или изтривания, и представени в съответствие с предоставените от възложителя 

образци, чиито условия са задължителни за участниците и не могат да бъдат 

променяни. 

Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното 

състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на участниците се 

предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят 

представената информация, като комисията посочва недостатъците на информацията в 

протокол и изпраща по електронна поща протокола на всички участници в деня на 

публикуването му в профила на купувача. В срок до 3 работни дни от получаването на 

протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 

липса на информация, могат да представят на комисията документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти или заявления за участие. След изтичането на този срок 

комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор  

 

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

подписва от лицата, които представляват участника, посочени в чл. 40 на ППЗОП. 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява. Когато участникът предвижда участието на 

подизпълнители, или се позовава на капацитета на трети лица, за тях не трябва да са 

налице основанията за отстраняване. Когато участник в обществената поръчка е 

обединение, участникът ще бъде отстранен, ако за член на обединението е налице 

някое от основанията за отстраняване. 

Възложителят ще отстрани от участие участника, който представи 

документи, върху които подписът на представляващите го лица е положен 

посредством печат, копиран е или по друг технически начин, различен от 

саморъчно полагане. 
Документите от компетентните органи, удостоверяващи липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1 и т. 3 от ЗОП се представят при подписване на 

договора за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. 

 

 

Б. Технически и професионални способности на участниците (критерии за 

подбор): 

 

1. Участникът следва да е изпълнил поне три договора с идентичен или сходен 

предмет през последните 3 (три) години, считано до датата на представяне на офертата. 

 

Под „идентичен или сходен предмет“ следва да се разбират: дейности по 

осигуряване (предоставяне) на мрежова IP свързаност на точки в национален мащаб. 

Мрежата от точки трябва да обхваща кабелни трасета и GPRS, 3G. 
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Доказва се чрез: Представяне на удостоверения за изпълнен договор от 

възложителите или чрез посочване на официален публичен електронен регистър. 

 

2. Да разполага с квалифициран екип, притежаващ професионален опит в 

областта на комуникационните технологии.  

Доказва се чрез: Представяне на списък на квалифицирания екип, отговорен за 

изпълнение на поръчката, тяхната професионална квалификация и опит. Към списъка 

за всяко едно от лицата се прилагат: 

- заверени от участника автобиография и документи, удостоверяващи 

обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи професионалната 

квалификация, стажа и специфичния професионален опит на лицата, с приложени 

заверени копия на сертификати, референции, препоръки и др.); 

- списък на договорите, сходни с предмета на поръчката, по които лицата от 

екипа за изпълнение на настоящата поръчка са работили. Детайлно описание на 

дейностите, които са извършвали. 

 

3. Да представи лицензия (удостоверение), издадена от Комисията за регулиране 

на съобщенията за изграждане и поддържане на обществена далекосъобщителна мрежа 

за пренос на данни и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на 

територията на Република България  

Доказва се чрез: Представяне на заверено от участника копие от издаденото 

удостоверение. 

 

4. Да притежава сертификат за качество по ISO 9001:2008 или еквивалентно, 

валиден към датата на подаване на офертата 

Доказва се чрез: Представяне на заверено от участника копие от издадения 

сертификат. 

 

5. Да притежава сертификат за внедрена система за информационна сигурност 

по ISO 27001:2013 или еквивалентно, валиден към датата на подаване на офертата 

Доказва се чрез: Представяне на заверено от участника копие от издадения 

сертификат. 

 

6. Да притежава сертификат за внедрена система за управление на IT услугите 

по ISO 20000-1:2011 или еквивалентно, валиден към датата на подаване на офертата 

Доказва се чрез: Представяне на заверено от участника копие от издадения 

сертификат. 

 

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за 

технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, 

а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, 

представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединение, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 

 

Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида 

и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 
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Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица по отношение на 

критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор за доказването, на 

които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата. За третите лица се прилагат 

изискванията на чл. 65, ал. 2-4 от ЗОП. 

 

 

В. Други основания за отстраняване от участие: 

 

1. Възложителят отстранява от участие участник, който:  

1.1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в документацията;  

1.2. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

на поръчката;  

1.3. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не 

е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;  

1.4. участници, които са свързани лица (по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП).   

 

 

РАЗДЕЛ ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

1. Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с 

изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация. 

2. Всеки участник може да представи само една оферта, включваща 

изпълнението на всички дейности от предмета на поръчката. 

3. Не се допуска представянето на варианти. 

4. До участие в обществената поръчка се допускат всички български и 

чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения. 

5. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да се 

представи и документ за учредяване на обединението (заверено копие). 

6. Офертата се подава на български език. При изготвяне на офертата всеки 

участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител 

на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие 

или оферта. 

8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в 

една и съща процедура. 

10. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка 

на участника. 

 

Всяка оферта следва да съдържа: 

 

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата 

образци, публикувани на Профила на купувача на възложителя 

(http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/28_OP). Офертата се 

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/28_OP
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подава на български език – на хартиен носител. Към офертата си участниците 

представят следните документи:  

 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по Образец 

№ 1 
2. Представяне на участника – по Образец № 2 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 3  

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по Образец № 4 

5. 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 – по 

Образец № 5 
6. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по чл.56 ЗОП 

(когато е приложимо) 

7. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е 

законния представител на участника (когато е приложимо) 

8. Декларации по 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП  (по Образец № 3) и по чл. 54, ал. 1, т. 

3-5 от ЗОП (по Образец № 4) за - всеки от участниците в обединението, което не 

е юридическо лице (когато е приложимо)  и/или - за всеки подизпълнител 

(когато е приложимо)  

9. Документ за създаване на обединение (когато същото не е юридическо лице) по 

чл.37, ал.4 ППЗОП (когато е приложимо) 

10. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 

подизпълнители – по Образец № 6 (когато е приложимо) 

11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по Образец № 7 

(когато е приложимо) 

12. Декларация за експертния екип, определен за изпълнение на услугите по 

осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез 

виртуална частна мрежа – по Образец № 8 

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

поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертата – по Образец № 9 

14. Доказателства за извършената услуга съгл. чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП 

15. Доказателства, че участникът ще разполага с ресурсите на трети лица – 

документи за поетите от третите лица задължения съгл.чл.65, ал.3 ЗОП (когато 

е приложимо) 

16. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на възложителя – по Образец № 10 

17. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по Образец № 11 

18. Ценово предложение – по Образец № 12 

 

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в 

запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

(когато е приложимо); 

2. адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща; 

3. наименованието на поръчката. 
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РАЗДЕЛ V. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Обявата се публикува на интернет страницата на възложителя, в профила на 

купувача. В посочения от възложителя срок участникът следва да представи оферта. 

 

Същата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от 

упълномощен от него представител – лично или по поща с препоръчано писмо с 

обратна разписка, до крайния срок за получаване на офертите – до 18.10.2016 г., до 

17:30 часа. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска 

служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати 

офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес, 

преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на 

офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на 

офертата на адреса и в срока, определен от него. 

 

Върху опаковката участникът посочва предмета на поръчката, адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и електронна поща. Офертата следва да бъде 

представена на адреса, посочен в обявлението за обществената поръчка, а именно:  

гр. София 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, Деловодство, стая № 101. 

 

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато 

към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 

определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, 

който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Не се 

допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в 

този списък. 

 

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява 

по-нататъшното участие в процедурата. 

 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан 

ясно изписан текст: „Допълнение /Промяна към вх. №…“ 

 

След изтичане на крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да 

оттеглят или променят офертите си.   

 

При писмено искане за разяснение по условията на обществената поръчка, 

направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, 

възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да ги публикува в профила 

на купувача. 

 

Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко 3 дни, ако 

в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След 
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изтичането на този срок възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, 

независимо от техния брой. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. 

 

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, 

когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не 

удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

 

 

РАЗДЕЛ VII. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Възложителят провежда процедурата, като след изтичане на срока за приемане 

на офертите – до 18.10.2016 г., 17:30 ч., назначава комисия, която да разгледа, оцени и 

класира представените оферти и я обявява в деня, определен за отварянето им – 

19.10.2016 г. в 10:00 часа. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите 

участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди 

новоопределения час. 

 

Членовете на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП следва да декларират, че по 

отношение на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Членовете на 

комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са 

узнали във връзка със своята работа в комисията. 

   

Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация 

за съответствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и за спазване на изискванията 

за опазване в тайна на обстоятелства, станали им известни по време на работата на 

комисията, след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап 

от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в декларираните 

обстоятелства. 

 

Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията отваря офертите по реда на тяхното 

постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат 

да присъстват представители на участниците. 

 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за 

утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в 

профила на купувача.  

 

 

РАЗДЕЛ VIII. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

 

Комисията по Раздел VII от настоящата документация оценява събраните 

оферти въз основа на „най-ниска цена“, предложена от участник. 
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1.1. Критерият „най-ниска цена“ се прилага за оценка на офертите, които 

отговарят на предварително обявените от възложителя условия и са подадени от 

участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП и 

които отговарят на изискванията за технически възможности и квалификация. 

1.2. Участниците предлагат обща цена за изпълнение на обществената поръчка, 

като попълват и подават ценово предложение по образец – Образец № 12 към 

настоящата документация.  

1.3. Цените трябва да бъдат посочени в лева, със закръгление до втората цифра 

след десетичния знак, и следва да включват всички дейности във връзка с изпълнението 

на поръчката. 

1.4. Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо 

място се класира офертата с предложена най-ниска обща цена без ДДС, на второ място 

се класира офертата със следваща по размер (по-висока) обща цена без ДДС. 

1.5. Участникът класиран на първо място се предлага на възложителя за 

изпълнител на поръчката.  

1.6. При еднаква предложена най-ниска обща цена от двама или повече 

участници, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. 

Забележка: Участник, предложил цена по-висока от посочената прогнозна 

стойност, не се допуска до класиране и се отстранява от участие. 

 
 

РАЗДЕЛ IX. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Комуникация между участниците в процедурата и възложителя: 

Цялата комуникация и всички действия на възложителя и на участниците, 

свързани с настоящата процедура, са в писмен вид. Участникът може да представя 

своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: Изпълнителна агенция 

по околна среда, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, по факс, чрез препоръчано 

писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията 

и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите 

следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за 

обществената поръчка.  

 

2. Документацията за участие: 

Документацията за участие е достъпна в профила на купувача от сайта на ИАОС 

– http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/28_OP 

 

3. Гаранция за изпълнение: 

Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранцията за изпълнение се представя в една от 

следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка. Изпълнителят избира 

каква да бъде формата на гаранцията. 

При подписването на договор за възлагане на настоящата обществена поръчка 

изпълнителят следва да внесе парична гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет 

процента) от цената на договора без ДДС.  

Когато формата на гаранцията е банкова гаранция, се представя оригинал на 

безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни след 

изтичане на срока на договора. 

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/28_OP
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При предоставяне на гаранция под формата на застраховка – тя следва да е в полза 

на възложителя и със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на 

срока на договора 
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Раздел X: 

 

ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. Предмет на обществената поръчка.  
 Осигуряване на непрекъсната свързаност чрез виртуални частни мрежи (IP VPN) 

на две Национални автоматизирани системи. Тези мрежи трябва да осигуряват  

комуникационна свързаност между обекти от Националната автоматизирана система за 

непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и между обекти от Националната 

автоматизирана система за контрол качеството на въздуха в реално време.  

Двете автоматизирани системи са разположени в Изпълнителна агенция по 

околна среда (ИАОС), Регионалните й лаборатории (РЛ), Регионалните инспекции по 

околната среда и водите (РИОСВ) и др. 

 

2. Общи изисквания. 

За доказване на тези обстоятелства участникът представя подробно 

описание на метода на осигуряване на функционалностите и вида на ползваната 

технология : 

2.1. Участникът трябва да притежава лицензия (удостоверение) от Комисия за 

регулиране на съобщенията (КРС) за изграждане и поддържане на обществена 

далекосъобщителна мрежа, за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и 

предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на 

Република България; 

2.2. Участникът трябва да разполага със собствена комуникационна мрежа, 

покриваща всички посочени от възложителя населени места, която да бъде под негово 

административно и техническо управление. Да притежават и управляват собствена 

MPLS („Multiprotocol Label Switching”) мрежа за пренос на данни на територията на 

страната, която да разполага с алтернативни маршрути между всички свои опорни 

възли. Като доказателство е необходимо да се приложи детайлно описание на 

топологията на мрежата, като се предостави и описание на връзките, технологията на 

реализация, поддържани скорости и параметри; 

2.3. Да разполага с PoP (точки на присъствие), като минимум в технологична 

близост до всички необходими за възложителя точки. Участникът трябва да разполага с 

Регионални технически центрове за административно и техническо обслужване на 

клиенти, в технологична близост до исканите от възложителя точки без изброените в т. 

4.2.1.; 

2.4. Всички връзки от IP VPN мрежите използвани за нуждите на възложителя 

трябва да бъдат собственост единствено на доставчика, като се изграждат и поддържат 

от него. По отношение изпълнението на поръчката възложителят трябва да си 

кореспондира единствено и само с доставчика, касаещи административни, технически 

и финансови контакти; 

2.5. При изграждането на комуникационната среда да не се използва публичното 

Интернет пространство; 

2.6. Участникът трябва да притежава сертификат за качество ISO 9001:2008 или 

еквивалентно  за дейности покриващи изцяло предмета на настоящата поръчка, валиден 

към датата на подаване на предложението. 

 

3. Изисквания към поддръжката на Единната комуникационна свързаност. 
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За изпълнение на поръчката е необходимо участника, предоставящ 

услугата за осигуряване на Единната комуникационна свързаност, да разполага 

със следните възможности за: 

3.1. Техническа поддръжка по схемата 24x7x365 – „Help Desk”, работеща 

„Trouble Ticket” система за обслужване на клиентите и ясна схема за реакция и 

своевременно отстраняване на възникнали проблеми. Участникът трябва да разполага с 

обучен технически и административен персонал за контакти, при възникване на 

необходимост. Времето за реакция при заявяване на повреда не трябва да надвишава 

1 час. Участникът трябва да гарантира и максимално време за отстраняване на 

технически проблеми в мрежата, до 8 часа. 

3.2. Да притежава и управлява собствен национален Център за управление и 

контрол на мрежата, както и система за мониторинг (наблюдение на мрежата в реално 

време), базирани на хардуерни и софтуерни платформи. 

3.3. Участникът трябва да разполага със служители, ангажирани с изпълнението 

на поръчката, които да притежават необходимата квалификация в областта на 

комуникационните технологии. Като доказателство е необходимо да се приложи 

списък със служителите. 

3.4. За реализиране на поръчката, участникът трябва да използва в 

технологичните си възли в страната, апаратура и системен лицензиран софтуер само от 

водещи световни производители в тази област. 
 

  4. Технически изисквания към осигуряването на Единната 

комуникационна свързаност. 

За доказване на тези обстоятелства участникът представя подробно 

описание на метода на осигуряване на функционалностите и вида на ползваната 

технология: 

4.1. Технологията за предоставяне на услугата, предмет на настоящата поръчка 

трябва да отговаря на утвърдените стандарти за изграждане на комуникационна мрежа 

за пренос на данни – Виртуална частна мрежа (IP VPN), като IP/MPLS или 

еквивалентно;  

4.2. За реализиране на поръчката, участникът трябва да предложи изцяло 

наземна цифрова свързаност с гарантирана скорост,  без използване на безжична 

(„wireless”) технология, за всяка точка от секциите  „Кабелни трасета“ в таблиците в 

т. 4.5. При необходимост да се осигури възможност за:  

 увеличаване на скоростите на физическите линии в кратък технологичен 

срок;  

 добавяне на нови точки посочени от възложителя към IP VPN мрежата.  

4.2.1. Участникът трябва да предложи безжична 3G / GPRS комуникация 

единствено за точките от мрежите на двете автоматизирани системи,  които са в секции 

„Точки по 3G/GPRS“  в таблиците в т. 4.5. След достигане на месечния трафик при 

висока скорост, скоростта за тези точки се ограничава на не по-малко от 128 Kbps.   

4.3. Технологията използвана при изграждането на връзките трябва да бъде 

базирана на цифрова широколентова („Broadband”) свързаност. Предоставените от 

участника кабелни трасета следва да бъдат симетрични със 100% гарантиране на 

скоростта. За комуникационен протокол на Layer2 за всички точки трябва да се 

използва Ethernet с ел. интерфейс до всяка крайна точка съответно Ethernet 10 Base T с 

порт за конектор RJ-45 или еквивалентно.  

4.4. Участникът трябва да предложи резервиране на точката на адрес град София 

- 1618,  бул. “Цар Борис III” № 136, стая 518 чрез изграждане на две алтернативни 

кабелни трасета, като едното е по оптичен кабел. 
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4.5. За изпълнение на настоящата поръчка, в таблиците по-долу са посочени 

точките от виртуалните частни мрежи (IP VPN) за обекти от системата на 

Министерство на околната среда и водите,  както следва: 
 

 

Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на 

радиационния гама-фон. 

 Местоположение Адрес на обекта / GPS координати (д. ш.) 

Скорост 

(Mbps) или 

минимален 

месечен 

трафик по 3G 

скорост (MB) 

 Кабелни трасета Адрес Скорост 

(Mbps) 

1 ИАОС  София - 1618,  бул. “Цар Борис III” № 136, 

стая 518 
7 Мbps 

2 Регионална 

лаборатория Варна 

Варна - 9010, ул. “Ян Палах” № 4, стая 101, 

нова сграда 
1 Мbps 

3 Регионална 

лаборатория Враца 

Враца - 3000, ул. “Екзарх Йосиф” № 81,  

стая 103 
1 Мbps 

 Точки по 3G/GPRS Географска 

дължина 

Географска 

ширина 

Минимален 

месечен 

трафик по 3G 

4 Сервизна Преносим компютър 35 GB* 

5 Видин 22.852935° 43.994059° 500 MB 

6 Вълчедръм 23.444602° 43.693586° 500 MB 

7 Хайредин 23.672955° 43.608987° 500 MB 

8 Монтана 23.215920° 43.389135° 500 MB 

9 Силановци(Оряхово) 24.001599° 43.673766° 500 MB 

10 Кнежа  24.083862° 43.495509° 500 MB 

11 Враца 23.529255° 43.231220° 500 MB 

12 Велико Търново 25.632273° 43.091127° 500 MB 

13 Връх Петрохан 23.114080° 43.135543° 500 MB 

14 Плевен 24.588953° 43.381528° 500 MB 

15 Силистра 27.260585° 44.075441° 500 MB 

16 Русе 25.950660° 43.851912° 500 MB 

17 Тервел 27.408262° 43.747489° 500 MB 

18 Самуил 26.741000° 43.513951° 500 MB 

19 Калиакра 28.465812° 43.363299° 500 MB 

20 Нос Емине 27.899724° 42.701538° 500 MB 

21 Ореш 25.245081° 43.579080° 500 MB 

22 Ахтопол 27.951025° 42.084378° 500 MB 

23 Варна 27.954852° 43.232997° 500 MB 

24 Елхово 26.583022° 42.176960° 500 MB 

25 Връх Рожен 24.738156° 41.693982° 500 MB 

26 Пловдив 24.718325° 42.138917° 500 MB 

27 Връх Виден 22.838288° 42.347189° 500 MB 

28 Връх Ореляк 23.612961° 41.570557° 500 MB 

29 Ботев Връх 24.917208° 42.717018° 500 MB 



стр. 16 от 48 

30 София 23.382815° 42.654776° 500 MB 

31 Мобилна станция - - 500 MB 

32 Централна станция 23,268151° 42,670000° 3 GB* 

33 АЕЦ- Козлодуй 23.768062° 43.747854° 500 MB 

34 Оряхово-Пристанище  23.962600° 43.740960° 500 MB 

35 Козлодуй -

Пристанище  
23.678411° 43.798824° 500 MB 

Забележка 1: Месечният трафик по GPRS е неограничен. 

 

Забележка 2*:  За точки от таблицата по-горе, 4 – Сервизна и 32 – Централна 

станция,  SIM картите трябва да са 4G съвместими. За тези две точки минималния 

месечен трафик по 3G (последната колона) важи и за 4G. Към 4G съвместимите 

SIM карти трябва да бъдат предоставени и  4G MiFi  устройство – 1бр. и 4G  USB 

модем – 2 бр. 

 

Национална автоматизирана система за контрол качеството на въздуха в 

реално време – (автоматични измервателни станции - АИС, Регионални 

диспечерски пунктове - РДП и Регионални лаборатории - РЛ) 

 Подразделение 

 

Адрес на обекта Скорост 

(kbps) или 

минимален 

месечен 

трафик по 

3G скорост 

(Mb) 

 Кабелни трасета Адрес Скорост 

(kbps) 

1 ЦДП - ИАОС София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ст. 714 2048 kbps   

2 АИС „Дружба” София, ж.к. Дружба, зад общината 128 kbps 

3 АИС „Младост” София, двора на НИМХ-БАН, 

бул.”Цариградско шосе” №66 

128 kbps 

4 АИС „Кр. село” 

(Хиподрума) 

София, градинката зад ритуалната зала 128 kbps 

5 АИС „Надежда” София, ул.Република, до детска градина 128 kbps 

6 АИС „Копитото” София, Копитото- двора на кулата 128 kbps 

7  АИС  „Павлово” - ИАОС София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, в двора 

на ИАОС 

128 kbps 

8 РДП - РИОСВ Бургас Бургас, к-с „Лазур”, ул. ”Перущица” № 67, 

ет. 5, ст.503 

128 kbps 

9 АИС „Долно Езерово” Бургас, в двора на у-ще „Хр.Ботев” 128 kbps 

10 АИС „Меден Рудник” Бургас, в двора на у-ще „Конст.Петканов” 128 kbps 

11  АИС „Несебър” Несебър, с/у СОУ Любен Каравелов и 

управление БКС 

128 kbps 

12 РДП-РИОСВ Варна Варна, ул. „Ян Палах” №4, ет.3, ст.308 128 kbps 
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13 АИС „Варна-СОУ Ангел 

Кънчев” 

Варна, ж.к. „Левски“, ул.”Роза” №23,  128 kbps 

14 АИС „Изворите-Девня” Девня, в двора на поликлиниката 128 kbps 

15 АИС „Батак” Варна, ул. „Ал. Дякович” № 31 128 kbps 

16   АИС „Добрич-ОУ Хан 

Аспарух“ 

Добрич, ул. ”Добротица” №12 128 kbps 

17 РДП-РИОСВ Враца Враца, ул.”Екзарх Йосиф” № 81, ет.2, ст.302 128 kbps 

18 АИС „Враца-ж.п. гара” Враца, ж.п. гара-Враца 128 kbps 

19 РДП-РИОСВ Пловдив Пловдив, ул.Марица №122, ет.2, ст.2 128 kbps 

20 РЛ Пловдив Пловдив, ул. „Перущица” №1, ет.1, ст.18 128 kbps 

21 АИС „Каменица” Пловдив, градинката на ф-ка Каменица 128 kbps 

22 АИС „ж.к.Тракия” Пловдив, ж.кТракия, м/у бул.Освобождение  

и ул.Съединение, до бл.№28 

128 kbps 

23 РДП-РИОСВ Ст. Загора Ст.Загора, ул.”Стара планина” № 2, ет.3 ст. 

РЦККАВ 

128 kbps 

24 АИС „Гълъбово” Гълъбово, в двора на ч-ще „Просвета” 128 kbps 

25  АИС „Сливен” Сливен, ул. „Стоян Заимов” 128 kbps 

26 РДП-РИОСВ Хасково Хасково, ул.”Добруджа” № 14, ет. 4, ст.1 128 kbps 

27 АИС „Раковски” Димитровград, в градинката до  ПМГ 

„Ив.Вазов” 

128 kbps 

28  АИС „Студен кладенец” Кърджали, Парк „Студен кладенец”, кв.113 128 kbps 

29 РДП-РИОСВ Русе Русе, бул. „Придунавски” № 20, ет.5, ст.3 128 kbps 

30 АИС „Възраждане” Русе, до двора на руското консулство, 

ул.Ниш 

128 kbps 

31 РЛ Благоевград Благоевград, ул. „Свобода” №1, ет.1, ст.5  128 kbps 

32 АИС „Благоевград” Благоевград, двора на НИМХ-БАН 128 kbps 

33 РДП В. Търново В.Търново, ул. „Никола Габровски” № 68, 

ет.1, ст.115 

128 kbps 

34 АИС „Горна Оряховица” Горна Оряховица, кв. 84 УПИ ХV, м/у ул.19 

февруари и ул. „Ив. Вазов” 

128 kbps 

35 РДП Плевен Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” № 1А, ет.2, 

ст.3  

128 kbps 

36 РЛ Плевен Плевен, сграда РО-ГДМИУ, ет.4, ст.12 128 kbps 

37 АИС „Плевен” Плевен, ул. „Патриарх Евтимий” №3, в 

двора на училището 

128 kbps 

38  АИС „Ловеч” Ловеч, ул. „Цачо Шишков”, в двора на 

училището  

128 kbps 

39 РДП Монтана Монтана, ул. „Юлиос Ирасек” № 4, ет.3, 

ст.4 

128 kbps 

40  АИС „Видин” Видин, УПИ 1 128 kbps 

41 РДП-РИОСВ Шумен Шумен, ул. „Съединение ” №71, ет.3, ст.9 128 kbps 

42 АИС „Шумен” Шумен, м/у Хуманитарната гимназия и 

ученически стадион 

128 kbps 
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43  РДП Смолян Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16, ет.2, 

ст.308 

128 kbps 

44 АИС „Рожен” Връх Рожен 128 kbps 

45 АИС „Смолян-

библиотеката” 

Смолян, площадка в пункт „Градска 

библиотека” 

128 kbps 

46  РДП Пазарджик Пазарджик, ул. „Гурко” № 3, ет.4, ст.14 128 kbps 

47 РДП Перник Перник, кв.Изток, ул. „Благой Гебрев” №15, 

ет.1, ст.2 

128 kbps 

48 АИС „Перник-център” Перник, централна част на града, между 

ул.”Радомир” и ул.”Ихтиман” 

128 kbps 

49 ДОАС „Силистра-S1” Силистра, ул. „Христо Смирненски” 2 128 kbps 

50 ДОАС „Свищов” Свищов, ул. „Цанко Церковски” 2 128 kbps 

 Точки по 3G/GPRS Адрес Минимален 

месечен 

трафик по 

3G 

51  АИС „Старо Оряхово” Старо Оряхово, обл.Варна, местност 

„Горска Барака” 
500 MВ 

52 АИС „Юндола” Юндола, местност „Старинна” Учебно 

Горско стопанство „Юндола” 
500 MВ 

53  АИС „Витиня” Витиня, Държавна Дивечовъдна станция 

„Витиня”, обл. Ботевград 
500 MВ 

54 ДОАС „Ръжена” с.Ръжена, община Казанлък, в двора на 

училището 
500 MВ 

55 РДП-РИОСВ Ст. Загора Ст.Загора, ул.”Стара планина” № 2, ет.3 ст. 

РЦККАВ 
500 MВ 

56 АИС „Зеления клин” Ст.Загора, кръстовище на ул. 

„Д.Подвързачов” и ул. „Койбишевска” 
500 MВ 

57 Служебен лаптоп РЛ-

Ст.Загора 

Преносим компютър 
500 MВ 

58 ДОАС ”Никопол” Никопол,  ул.”Ал.Стамболийски”  

№ 5, сградата на общината, ет.3 
500 MВ 

59 ИАОС  София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ст. 714 10 GB* 

Забележка 1: Месечният трафик по GPRS е неограничен. 

 

Забележка 2*:  За точката от таблицата по-горе, 59 - ИАОС,  SIM картата трябва 

да е 4G съвместима. За тази точка минималния месечен трафик по 3G (последната 

колона) важи и за 4G. Към 4G съвместимата SIM карта трябва да бъде 

предоставен и 4G  USB модем. 

 

4.6. Топологията на VPN мрежата предлагана от участника трябва да бъде от 

типа „всеки с всеки” (“full-mesh”), като съответно за логическата свързаност между 

точките на възложителя в страната се използва TCP/IP протокол. При IP адресацията на 

точките трябва да бъдат използвани мрежи с “частни” IP адреси, съобразно RFC 1918.  
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4.7. Участникът трябва да разполага с капацитет на пренос между отделните PoP 

(точки на присъствие), който да гарантира напълно исканите скорости, да отговаря на 

критериите за качеството на услугата до съответните точки в настоящата поръчка и да 

предоставя възможност за увеличаването му при поискване.  

4.8. Доставчикът трябва да гарантира висока надеждност на мрежата си и да 

поддържа следните минимални основни параметри:  

 ефективност („uptime”) > = 99,9%; 

 загуби на пакети < 0,3%; 

 транзитни закъснения < 80 ms. 

4.9. При предоставяне на услугата участника не трябва да допуска нарушаване 

на целостта и непрекъсваемостта на вече изградената (съществуваща) мрежа, както и на 

присъединените към нея външни мрежи по силата на административен акт. 

 

Външни точки, присъединени към виртуалната частна мрежа  (IP VPN) на 

Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха в 

реално време съгласно т. 4.9.   
 

1.  „Лукойл Нефтохим” гр. Бургас – 2 точки. 

2.  ТЕЦ „Варна” гр. Варна – 1 точка. 

3.  „ЕЙ И ЕС - ТЕЦ Марица 

Изток 1” 

гр. Ст. Загора -3 точки. 

4. Полски градец -ТЕЦ 

Марица изток 2 

с.Полски градец, община Раднево 

5. „Брикел“ ЕАД гр.Гълъбово  

 

4.10. Точките от двете мрежи в сградата на ИАОС трябва да бъдат оборудвани 

от изпълнителя с подходящи маршрутизиращи устройства (рутери). Рутерът на адрес 

град София - 1618,  бул. “Цар Борис III” № 136, стая 518, трябва да бъде свързан с двете 

кабелни трасета, основното и алтернативното (рутерът да има 2 WAN порта).  

4.11. Участникът трябва да има възможност за разширяване на мрежата с 

допълнителни точки.  

4.12. Изборът ще се извърши при използването на критерий „най-ниска цена”.  

4.13. Продължителността на договора за осигуряване на единна непрекъсната 

комуникационна свързаност е 1 (една) година, считано от 01.01.2017 г.  

4.13.1. След подписването на договор за изпълнение, конфигурирането на 

услугите във всичките точки на възложителя в цялата страна трябва да бъде 

финализирано не по-късно от 20.12.2016 г. Възложителят предоставя не по-малко от 

30 дни преди 20.12.2016 г. за конфигуриране на услугата. Стартирането на услугата е от 

01.01.2017 г. 
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Раздел XI: Приложения: 

 

 

Образец №1 

 
 

Наименование на Участника :  

Седалище по регистрация :  

Булстат номер /ЕИК/ :  

Наименование на обществената 

поръчка: 

„Осигуряване  на единна непрекъсната комуникационна 

свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти 

от системата на Министерство на околната среда и водите“ 

 

 
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,  

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

 

 

Съдържание 

Вид на 

документа 

(копие или 

оригинал)  

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – 

по Образец № 1  
 

Документи, свързани с лично състояние на участника 

Представяне на участника – по Образец № 2  

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 3   

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по Образец № 4  

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 – по Образец № 5 

 

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по 

чл.56 ЗОП (когато е приложимо) 
 

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата 

не е законния представител на участника (когато е приложимо) 
 

Декларации по 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП  (по Образец № 3) и по чл. 

54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (по Образец № 4) за: 

- всеки от участниците в обединението, което не е юридическо 

лице (когато е приложимо)  и/или  

- за всеки подизпълнител (когато е приложимо)  

 (в случай на приложимост и наличие на различни основания за прилагането на 

декларациите, същите се описват на отделни редове) 
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Съдържание 

Вид на 

документа 

(копие или 

оригинал)  

Документ за създаване на обединение (когато същото не е юридическо 

лице) по чл. 37, ал. 4 ППЗОП (когато е приложимо) 
 

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от 

предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и 

съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – по Образец 

№ 6 (когато е приложимо) 

 

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по Образец 

№ 7 (когато е приложимо) 
 

Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника 

Декларация за експертния екип, определен за изпълнение на услугите, 

предмет на възлагане, с посочена професионална компетентност на 

лицата – по Образец № 8 

 

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

обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) 

години, считано от датата на подаване на офертата – по Образец № 9 

 

Доказателства за извършената услуга съгл. чл.64, ал.1, т.2 ЗОП  

Доказателства, че участникът ще разполага с ресурсите на трети лица - 

документи за поетите от третите лица задължения съгл.чл.65, ал.3 ЗОП 

(когато е приложимо) 

 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация 

и изискванията на възложителя 

Техническо предложение по Образец № 10  

Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по 

Образец № 11 
 

Ценово предложение 

Ценово предложение - по Образец № 12  

 
Забележки: 1. В колона „Вид на документа“ се посочва и броят на документите от съответния вид когато 

се прилага повече от един брой (напр.при прилагане на два броя декларации по чл.54, подписани от 

двамата представляващи дружеството, се попълва в колона „Вид на документа“ следният текст 

„Оригинали - 2 броя“) 

2. Когато прилагането на даден документ не е приложимо за участника, в колона „Вид на 

документа“ на реда срещу документа се вписва „неприложимо“. 

3. Документите се подреждат по реда на изготвения списък, страниците се номерират. 

4. Списъкът се подписва от лицата, които представляват участника или от упълномощено 

лице, посочено в приложен документ за упълномощаване. Когато участникът се представлява от повече 

от едно лице, списъкът се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 



стр. 22 от 48 

Подпис на представляващия участника __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Образец №2 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Предоставям/е на Вашето внимание следната информация относно 

представлявания от мен/нас участник: 

 

 

1. Наименование на участника: 

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

 

2. Булстат номер /ЕИК/ : 

........................................................................................................ 
(Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ 

и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

която участникът е установен) 

 
3. Данни за контакт:  

Адрес: 

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

Телефон/и: 

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

Факс: 

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

Е-mail: 

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

 

4. Лице/а, представляващо/и участника:  

 

4.1.................................................................................................................................................. 
 (трите имена) 

...................................................................................................................................................... 
 (длъжност) 

 
4.2.................................................................................................................................................. 

 (трите имена) 

...................................................................................................................................................... 
 (длъжност) 

 
5. Лице за контакти:  

...................................................................................................................... 
 (трите имена) 

...................................................................................................................................................... 
 (длъжност) 

Телефон/факс/ е-mail: 

.................................................................................................................... 
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6.Обслужваща банка: 

............................................................................................................ 
(наименование на обслужващата банка) 

........................................................................................................................................... 
(адрес на банката) 

........................................................................................................................................... 
(I B A N  сметка, B I C код на банката) 

Титуляр на сметката: 

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

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на представляващия участника __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 
 

Забележки:  Документът се подписва от лицата, които представляват участника или от упълномощено 

лице, посочено в приложен документ за упълномощаване. Когато участникът се представлява от повече 

от едно лице, този документ се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
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Образец №3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП 
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

 
във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: 

„Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез 

виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от системата на Министерство на 

околната среда и водите“ 

 
Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................................,  

 

с ЕГН ..............................., в качеството си на .......................................................................  
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява 

- напр. изпълнителен директор, управител, прокурист или др.) 

на 

………………………………………………………………..........……….......……………....,  
(посочва се фирмата на участника) 

 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 

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

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

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

 

1.1 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. 

 

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното 

престъпление, посочено в т. 1.1: ............................................................................................ 
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 

 

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези 

по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;  
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2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези 

по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното 

престъпление, посочено в т.1.1: ............................................................................................ 
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 

 

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

 

4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.  

 

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

отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на декларатора __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
 

 

 

Забележка:  Декларацията се подписва от всяко от лицата по чл. 40 от ППЗОП. 
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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. 3 - 5 от ЗОП) 

 
във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: 

„Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез 

виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от системата на Министерство на 

околната среда и водите“ 

 
Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................................,  

 

с ЕГН ..............................., в качеството ми на .........................................................................  
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява 

- напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на 

………………………………………………………………..........……….......……………....,  
(посочва се наименованието на участника) 

 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 

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

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 
1. Представляваният от мен участник: 

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 

представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания 

от мен участник е установен. 

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 представлявания 

от мен  участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен  участник е 

установен.  

 

...................................................................................................................................... 
*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.* 

В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място). 

2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в 

случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.  

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор. 

4. Участникът, който представлявам, е предоставил изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, 

(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически 

способности и квалификация, когато е приложимо). 
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Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.  

 

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

отговорност по чл. 313 от НК.          

 
Забележка:  

• Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът 

се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 

ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила. 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови 

мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.* 

• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 

поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от 

него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 

обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да 

води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във 

връзка с възлагането на обществената поръчка.  

• Община по седалището на възложителя е Столична община – район Овча купел 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на декларатора __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

Забележка:  Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да 

представлява.участника. 
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Образец №5 

 

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 

 

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: 

„Осигуряване  на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез 

виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от системата на Министерство на 

околната среда и водите“ 
 

Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................................,  

 

с ЕГН ..............................., в качеството ми на .........................................................................  
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява 

- напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на 

………………………………………………………………..........……….......……………....,  
(посочва се фирмата на участника) 

 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ................................. 

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

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

Участникът .................................................................................., когото 

представлявам: 
 (посочете фирмата на участника) 

1. Е/не е дружество (грешното се зачертава/изтрива), регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

2. Е/не е свързано лице (грешното се зачертава/изтрива) с дружество, регистрирано в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим 

3. Аз лично съм/не съм свързано лице (грешното се зачертава/изтрива) с дружество, 

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на 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. 
Забележка: Точка 4  се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

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

преференциален данъчен режим. 
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5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 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, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на декларатора __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
 

 

 

Забележка:  Декларацията се подписва от лицата по чл. 40 от ППЗОП. 
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Образец №6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 

предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 

стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 

 

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: 

„Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез 

виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от системата на Министерство на 

околната среда и водите“ 

 
Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................................,  

 

с ЕГН ..............................., в качеството ми на .........................................................................  
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява 

- напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на 

………………………………………………………………..........……….......……………....,  
(посочва се фирмата на участника) 

 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ............................ 

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

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 

1. При изпълнение на поръчката ...………............................…...... подизпълнители. 
                                (ще ползваме/няма да ползваме) 

 

Подизпълнител 
Дял от поръчката, който 

ще им бъде възложен 

% от общата стойност на 

поръчката 

   

   

   

   

   

   
(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от подизпълнителя и представете доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения ) 

 

2. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и е дал/са дали 

съгласие за участие в процедурата. 

 

3. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на 

посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа. 

 
Забележка: В случай, че в т.1 участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител/и, 

останалите подточки не се попълват 
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на декларатора __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
 

 

 

Забележка:  Декларацията се подписва от лице, което може самостоятелно да представлява 

участника. 
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Образец №7 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Долуподписаният/ната ......................................................................................................,  

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

-         (посочете длъжността)    

 

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

(посочете фирмата на подизпълнителя)  

подизпълнител на участник ............................................................... в обществена поръчка, 
     (посочете фирмата на участника) 

възлагана чрез обява по реда на Глава 26 от ЗОП, с предмет: „Осигуряване  на единна 

непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP VPN) за 

обекти от системата на Министерство на околната среда и водите“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Ние, ................................................................................, сме съгласни да участваме като 

            (посочете лицето-подизпълнител, което представлявате)  

подизпълнител на ............................................................................................... при изпълнение  

                    (посочете участника, на който сте подизпълнител) 

на горепосочената обществена поръчка. 

Видовете работи, които ще изпълняваме като подизпълнител са следните: ............... 

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

..........................................................................................................................................................., 
(избройте конкретните части и техния обем от обекта на възлагане, които ще бъдат изпълнени от Вас като 

подизпълнител), 

което представлява ..............% от общия обем на обществената поръчка. 

 

 Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от ЗОП, съобразно която заявявайки 

желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме 

право да участваме самостоятелно, или като член на Обединение в горепосочената 

процедура и да подадем самостоятелна оферта. 

 

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

неверни данни. 

 

 

………………………..г.                    Декларатор: ……………………….. 
    (дата на подписване)                                                                                         (подпис и печат) 
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Образец №8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: 

„Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез 

виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от системата на Министерство на 

околната среда и водите“ 

 
Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................................,  

 

с ЕГН ..............................., в качеството ми на .........................................................................  
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява 

- напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на …………………………………………………………..........……….......……………....,  
(посочва се наименованието на участника) 

 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: 

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

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 
 

1. В случай, че представлявания от мен участник бъде определен за изпълнител 

на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на единна непрекъсната 

комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от 

системата на Министерство на околната среда и водите“, при изпълнението на 

дейностите от поръчка ще бъдe пряко ангажиран следния квалифициран експертен 

екип: 

 

№ 
Име, презиме и 

фамилия 

Правоотношение 

с участника 

Позиция/ 

длъжност 

Образование и 

професионална 

квалификация 

Специфичен 

професионален 

опит при 

изпълнение на 

дейности, сходни 

с предмета на 

възлагане  

(посочва се 

период, брой 

години, 

изпълнявани 

дейности и др.) 

1.      
2.      

3.      

 

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка и в случай, че 

представлявания от мен участник бъде избран за изпълнител, ще осигуря участие на 

гореописаните лица, съобразно изискванията на възложителя.   

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 
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Подпис на представляващия участника __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

Забележка:  Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника или от 

упълномощено лице, посочено в приложен документ за упълномощаване. Когато участникът се 

представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява. 
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Образец №9 

 

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата,  

 

от ................................................................................ ,  

(наименование на участника) 

 

участник в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на единна 

непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP 

VPN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите“ 
 

 

 

№ 

Наименование 

на 

възложителя; 

лице за 

контакти, 

адрес, 

телефон, 

e-mai 

Предмет и кратко 

описание на 

извършените услуги. 

Основни видове 

работи и обем на 

изпълнените 

дейности, които са 

идентични или 

сходни с предмета на 

настоящата 

обществена поръчка 

Стойност 

на 

услугите, 

„сходни“ с 

предмета 

на 

възлагане 

и/или 

изпълнените 

от 

участника 

„сходни“ 

дейности, 

без ДДС 

Дял на 

участника в 

изпълнението 

от общия обем 

на услугата 

(%) и 

съответното 

качество: 

изпълнител/ 

участник в 

обединение/ 

подизпълнител 

Период на 

изпълнение 

(от дата 

до дата) 

Доказателство 

за 

извършената 

дейност 

(описват се 

приложените 

към списъка 

документи) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
 

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 
 

Забележки: Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от 

датата на представяне на офертите, дейности, включващи предоставяне на услуги, идентични или сходни 

с предмета на поръчката. Под „услуги, които са идентични или сходни с предмета на поръчката“, следва 

да се разбират: дейности по осигуряване (предоставяне) на мрежова IP свързаност на точки в национален 

мащаб. Мрежата от точки трябва да обхваща кабелни трасета и GPRS, 3G. 

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците доказват с попълване и 

подписване на списъка на услугите, придружен с доказателства за извършените услуги. 

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с горните изисквания 

се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в състава му.  

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване 

съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на представляващия участника __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Забележка:  Списъкът се подписва от лицето, което представлява участника или от 

упълномощено лице, посочено в приложен документ за упълномощаване. Когато участникът се 

представлява от повече от едно лице, списъкът се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява. 
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Образец №10 

 

Наименование на участника :  

Седалище по регистрация :  

Булстат номер /ЕИК/ :  

Наименование на обществената 

поръчка: 

„Осигуряване  на единна непрекъсната 

комуникационна свързаност чрез виртуална частна 

мрежа (IP VPN) за обекти от системата на 

Министерство на околната среда и водите“ 

 

 

ДО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  

ПО ОКОЛНА СРЕДА 

ГР. СОФИЯ 

БУЛ. „ЦАР БОРИС III” №136 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

1. След запознаване с всички документи и образци, неразделна част от 

публикуваната в Профила на купувача на Изпълнителна агенция по околна среда 

(ИАОС) обява за събиране на оферти за изпълнение на обществената поръчка с 

горепосочения предмет, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен 

участник отговаря на одобрените от възложителя условия и изисквания, разписани за 

настоящата документация, запознати сме с Техническите изисквания, специфицирани 

от възложителя за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, имаща 

за цел предоставяне на услуги за осигуряване на единна непрекъсната комуникационна 

свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от системата на 

Министерство на околната среда и водите.  

2. Заявявам, че желаем да участваме в избора на изпълнител по горепосочената 

обществена поръчка, при условията, оповестени в обявата, публикувана на основание 

чл. 187, ал. 1 от ЗОП и техническите Ви изисквания, приети с настоящото от нас. 

3. С настоящото представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на 

дейностите от обхвата на обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения 

предмет, като поемаме ангажимент да изпълним в пълен обем предмет на възлагане, в 

съответствие с изискванията, разписани в Обявата, публикувана на основание чл. 187, 

ал. 1 от ЗОП и Техническата спецификация, в следните срокове: 

 

3.1. Технически параметри за изпълнение на поръчката: 

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

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

         

3.2. Представяне на списък с поддържаните от участника Регионални 

технически центрове и посочване на служителите към тях: 

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

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

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

  

3.3. Срок за реакция при възникнал проблем: ……………………….  часа (но 

не повече 1 час) 

 

3.4. Срок за отстраняване на възникнал проблем: ................................... часа 

(максимално време 8 часа) 

 

3.5. Срок за изграждане и конфигуриране на услугите във всички точки на 

възложителя за територията на страната: ...................... дни (най-късно до 20.12.2016 г.)  

 

3.6. Срок за изпълнение на услугата за осигуряване на единна непрекъсната 

комуникационна свързаност: 12 месеца, считано от 01.01.2017 г. 

 

3.7. Обем на поръчката (подробно посочване на точките от виртуалните 

частни мрежи и скоростите на свързване, описание на предвидените дейности): 

 

Забележка: Участник, който предложи срокове, превишаващи максималните, 

дефинирани от възложителя в Техническата спецификация, се отстранява от участие. 

 

4. Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас обществена 

поръчка, изискванията на Техническата спецификация и изискванията на ЗОП и 

ППЗОП.  

5. Приемаме да се считаме обвързани със задълженията и условията, поети с 

офертата, в срок от 90 дни от крайния срок за подаване на настоящата оферта. 

6. В случай, че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора ще 

представим документите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
 

 

 

Забележка:  Техническото предложение се подписва от лицата, които представляват 

участника или от упълномощено лице, посочено в приложен документ за упълномощаване. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, техническото предложение се подписва от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
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Образец № 11 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Подписаният/ната, ........................................................................................................ 
(три имена) 

…………………………………………………………………………………………………... 
(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……….................. 
(длъжност) 

на участник: …………………………………………………………………………................ 
(наименование на участника) 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

Запознат/а съм с условията на проекта на договор, част от документацията за 

участие в обявената от Изпълнителна агенция по околна среда обществена поръчка, 

възлагана чрез обява по реда на Глава 26 от ЗОП, с предмет: „Осигуряване на единна 

непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP 

VPN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите“ и 

приемам същите без възражения и забележки. 

   

 

Дата: .........                                      Декларатор: ...................................... 

                                                                                                    (подпис)  

 

 

Забележка:  Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника или от 

упълномощено лице, посочено в приложен документ за упълномощаване. Когато участникът се 

представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно 

да го представлява. 
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Образец №12 

 

Наименование на участника :  

Седалище по регистрация :  

Булстат номер /ЕИК/ :  

Наименование на обществената 

поръчка: 

„Осигуряване  на единна непрекъсната 

комуникационна свързаност чрез виртуална частна 

мрежа (IP VPN) за обекти от системата на 

Министерство на околната среда и водите“ 

 

 

ДО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  

ПО ОКОЛНА СРЕДА 

ГР. СОФИЯ 

БУЛ. „ЦАР БОРИС III” №136 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на 

дейностите от обхвата на обявената Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) 

обществена поръчка, с предмет: „Осигуряване  на единна непрекъсната 

комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от 

системата на Министерство на околната среда и водите“, със следните параметри: 

 

1. Предлагам/е да извършим дейностите по осигуряване на единна непрекъсната 

комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от 

системата на Министерство на околната среда и водите, включени в обхвата на 

провежданата от Вас обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП, съобразени с 

Техническото задание, специфицирано от Възложителя,  

за обща цена от ................……… лв. (……………………………….)  без вкл. 

ДДС  

или ................. лв. (.............................) с вкл. ДДС. 
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2. Декларирам/е, че предложената в предходната точка цена за изпълнението е 

окончателна, съответно при евентуално сключване на договор с възложителя ще се 

приема за твърдо договорена и не подлежаща на промяна през целия срок на 

изпълнението му.   

3. Декларирам/е, че предлаганата цена за извършване на услугата включват 

всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за 

качественото изпълнение на поръчката, в това число всички разходи за: 

възнаграждения на лицата от предложения от нас екип, консумативи, пътни разходи 

печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка. 

4. Предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията 

от обявата, Техническата спецификация и публикуваните документи по обществената 

поръчка, като е съобразена максималната прогнозна стойност, одобрена за 

изпълнението на дейностите, индивидуализирана от възложителя в обявата. 

5. Декларирам/е, че представляваният от мен/нас участник е единствено 

отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 

предложената в настоящия документ цена. 

6. Запознати сме, че при евентуално несъответствие между посочената от нас 

цена със и без ДДС, комисията ще счита подадената оферта за неотговаряща на 

предварително обявените условия на поръчката съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 

и ще отстрани представлявания от мен/нас участник от по-нататъшно участие. 

7. Запознати сме и приемаме условието, че при несъответствие между цифровата 

и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи. 

8. Съгласни сме нашата ценова оферта да бъде валидна за срок от 90 дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти, като нашата оферта ще остане обвързваща за нас и 

може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок. 
 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на представляващия участника __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

Забележки:  1. Ценовото предложение се подписва от лицата, които представляват 

участника или от упълномощено лице, посочено в приложен документ за упълномощаване. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, ценовото предложение се подписва от лицето, 

което може самостоятелно да го представлява. 

2. Всички цени следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая. 

3. В случай, че при разглеждане и оценка на ценовото предложения комисията установи 

несъответствие между цената със и без ДДС, комисията ще счита подадената оферта за 

неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката и ще отстрани участника от 

по-нататъшно участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

Д  О  Г  О  В  О  Р      

 

 

№ …………. / ………………… 2016 г. 

 

  

Днес, …………………. 2016 г., гр. София, между:  

1. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС), с адрес: гр. 

София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, БУЛСТАТ 831901762, представлявана от Ваня 

Григорова – изпълнителен директор, и Георги Игнатиев – началник на отдел „Финанси 

и стопанска дейност“ (ФСУ), наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,  

и  

2. „...................................“, със седалище и адрес на управление: гр. ...................., 

ЕИК .........................., представлявано от ..............................., наричано за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна 

 

на основание чл. 112 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП и Протокол № 

……………, утвърден от изпълнителния директор ИАОС за класиране на участниците 

и за определяне на изпълнител по обществената поръчка с предмет „Осигуряване на 

единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ІР 

VРN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите“, 

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: 

„Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез 

виртуална частна мрежа (ІР VРN) за обекти от системата на Министерство на 

околната среда и водите“, подробно описана/и в офертата, при условията на 

настоящия договор срещу възнаграждение, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

му заплати в размер и при условия, уговорени в настоящия договор, и съгласно 

ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.  

1.1. Услугата по чл. 1 включва осигуряване на единна непрекъсната 

комуникационна свързаност чрез изграждане на виртуална частна мрежа (ІР VРN) за 

обекти от системата на Министерство на околната среда и водите на всички точки, 

обект на поръчката. 

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва изграждането и конфигурирането на услугите 

във всички точки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в цялата страна до 20.12.2016 г. 

 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява предмета на договора в 

съответствие с условията на подадената от него и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, 

неразделна част от настоящия договор в проведената обществената поръчка. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3. Цената на настоящия договор е ........................... лв. (........................лева) 

без ДДС, или ................................. (............................................... лева) с ДДС. 
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Чл. 4. За извършената услуга ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията както 

следва: 

4.1. Възложителят заплаща цената на договора ……………………….. лв. 

(…………………… лева) без ДДС, или ……………………….. лв. (…………………… 

лева) с ДДС, на 12 (дванадесет) равни месечни вноски, всяка от които на стойност 

............ лв. (................... лева), без ДДС, или .......... лв. (................... лева) с ДДС, платими 

до всяко 20-о (двадесето) число на месеца, следващ този на предоставянето на услугата. 

4.2. Последната месечна вноска се заплаща в 30 (тридесет) дневен срок след 

подписване на окончателен приемо-предавателен протокол по чл. 12 от договора. 

Чл. 5. Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .................................................................; 

Чл. 6. Плащанията се извършват след представяне на надлежно оформени 

фактури от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугата, определена в чл. 

1, т.1.1  за срок от една година, считано от 01.01.2017 г. 

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва изграждането и конфигурирането на услугите 

във всички точки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в цялата страна от датата на сключване на 

договора до 20.12.2016 г. 

7.2. Срокът на договора спира да тече при възникване на обстоятелства, които не 

могат да бъдат вменени като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след 

отпадането им продължава да тече остатъкът от срока. 

7.3. Срокът на действие на договора, в който страните са обвързани от клаузите 

му включва сроковете в т. 1.2, т. 4.1, т. 4.2, чл. 7, т. 7.1, т. 7.2, чл. 17 и т. 17.2. 
 

IV. КАЧЕСТВО 

 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложеното му с добро 

качество, съгласно условията и сроковете, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

9.1. Да извършва качествено услугата, предмет на договора определен в Раздел І. 

Некачествено извършени работи и свързаните с тях действия са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай се съставя протокол, подписан от комисия за 

приемане изпълнението на работата по договора, назначена със заповед от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за некачествено извършени 

работи. 

9.2. Да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за 

изпълнение на услугата поради причини, които не могат да се вменят в негова вина, 

както и при възникнали обстоятелства, които правят безпредметно продължаването на 

дейностите по неговото изпълнение. 

9.3. Да реагира по подходящ начин при уведомяване по реда на т. 10.5 от страна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до ..... (.....) час и да отстрани възникналите повреди, 

дефекти и неизправности в срок до .... (....) часа от уведомяването. 



стр. 45 от 48 

9.4. Да не предоставя на други лица и организации получената по време на 

изпълнение на договора информация – собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.5. Да получи част от възнаграждението по договора, съответстваща на 

изпълнените дейности по договора, когато по-нататъшното изпълнение се окаже 

невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

отговарят. 

9.6. Да изпълни задълженията си по предаване на изпълнението и да оформя 

протоколите във връзка с предмета на настоящия договор. 

9.7. Да получи възнаграждението в размери и при условията, уговорени в 

настоящия договор. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

10.1. Да получава изпълнение на предмета на договора при уговорените в 

настоящия договор срокове и условия. 

10.2. Да осъществява оперативен контрол за правилното и ефективно 

изпълнение на услугата, без това да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

организация. 

10.3. Да извърши плащането съгласно договорените условия в Раздел ІІ на 

настоящия договор. 

10.4. Да осигурява свободен достъп на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

апаратурата, обект на договора, за извършване на дейностите, свързани с изпълнението 

на предмета на договора. 

10.5. Да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на повреди, 

неизправности и дефекти на тел: .................. и факс: ................. или на електронна поща: 

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

10.6. Да упълномощи свой представител, който да контролира във всеки един 

момент изпълнението на настоящия договор и да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

своевременно за допуснатите нередовности и констатираните недостатъци при 

изпълнението. 

10.7. Да прекрати договора едностранно при неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като заплати направените до момента на прекратяването разходи, 

доказани по първични счетоводни документи. Плащането обхваща извършените в 

съответствие със зададените по договора дейности. 

10.8. Да изпълни задълженията си по приемане на изпълнението и да оформя 

протоколите във връзка с предмета на настоящия договор. 
 

VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Чл. 11. Всички действия по договора се удостоверяват от страните с двустранно 

подписани протоколи от комисията по т. 9.1. и упълномощен представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

11.1. Приемане на изпълнението по т. 1.2 се извършва с двустранно подписан 

протокол, съставен в срок до 07.01.2017 г. 

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме изпълнението, ако не 

отговоря на изискванията, залегнали в настоящия договор. 

Чл. 12. Окончателното изпълнение на услугата по чл. 1, т. 1.1, предмет на 

договора, се приема с окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от 

комисията по т. 9.1. Протоколът се съставя в срок до 7 (седем) дни от изтичане на срока 

посочен в чл. 7, съответно т. 17.2 от договора. 
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VII. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 13. При забавено изпълнение на задълженията си по този договор, 

неизправната страна дължи на изправната страна неустойка в размер на 0,5% (нула 

цяло и пет десети процента) на ден, но не повече от 25% (двадесет и пет процента) от 

възнаграждението по договора без ДДС, на изпълнените със забава задължения по 

договора. 

Чл. 14. При виновно неизпълнение на договора неизправната страна дължи на 

изправната страна неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента) от 

възнаграждението по договора без ДДС. 

14.1. При частично неизпълнение на договора неизправната страна дължи на 

изправната страна неустойка в размер, определен в чл. 13 от възнаграждението по 

договора без ДДС, съответстваща на неизпълнението. 

14.2. При лошо изпълнение на договора или на част от него неизправната страна 

дължи на изправната страна неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от 

възнаграждението по договора, съответно на частта от него, без ДДС. 

Чл. 15. Изправната страна може да претендира обезщетение за претърпени 

вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако те надвишават дължимите неустойки по 

предходните членове. 

Чл. 16. Страните не носят отговорност в случай, че неизпълнението на поетите 

задължения по договора се дължи на непредвидени обстоятелства, включително от 

извънреден характер по смисъла на т. 17 и т. 27 на пар. 2 от ДРЗОП. 

16.1. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непредвидени обстоятелства, включително от извънреден характер, е длъжна в 3-

дневен (тридневен) срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 

съответно – за преустановяване на въздействието им.  

 

VІІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Чл. 17. Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила 

или непредвидими обстоятелства, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора 

тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено с известие го уведоми да спре 

изпълнението на задълженията си. В известието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва 

причините за спирането и периода, за който се спира дейността.  

17.1. За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се 

дължат.  

17.2. След отпадане на причините за спиране на изпълнението на договора 

продължава да тече остатъкът от срока. 

 

ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 18. При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася 

гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от цената на договора без ДДС, 

възлизаща на ................................ лв. (………………………………. лева) по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

„Общинска банка“, клон Денкоглу,  

IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01 

18.1. Когато формата на гаранцията е банкова гаранция, се представя оригинал 

на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни 
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след изтичане на срока на договора, определен в чл. 7. В случай, че срокът на договора 

бъде продължен в условията на чл. 17 и т. 17.2, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

продължи банковата си гаранция. 

18.2. Гаранцията може да бъде под формата на застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

18.3. При предоставяне на гаранция под формата на застраховка – тя следва да е 

в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след 

изтичане на срока на договора, определен в чл. 7. В случай, че срокът на договора бъде 

продължен в условията на чл. 17 и т. 17.2, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

продължи застраховката си. В застраховката трябва да е изрично установено, че тя 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както 

и задължение на застрахователя да извърши безусловно плащане, при първо писмено 

искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от 

задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него. 

Чл. 19. Гаранцията се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение 

на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в чл. 9 на договора. 

19.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция или 

застраховка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата 

по нея. 

Чл. 20. При окончателното приемане изпълнението на договора без забележки, 

гаранцията се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до един месец. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 21. Договорът се прекратява с изчерпване на предмета му. 

Чл. 22. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните. 

Чл. 23. Договорът може да бъде прекратен едностранно от изправната страна 

при неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на виновната страна с 14-

дневно писмено предизвестие. 

23.1. Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на заплащане 

от виновната страна, след оценяването им от представители на двете страни, в срок от 

30 дни след прекратяването на договора. 

Чл. 24. Договорът може да бъде прекратен на основанията, посочени в чл. 118 от 

Закона за обществените поръчки 

 

XI. СПОРОВЕ 

 

Чл. 25. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават 

доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред пред 

компетентния български съд. 

 

ХIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 26. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си само в писмена форма. 

Чл. 27. Писмената форма се смята спазена и когато те са отправени по факс или 

друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане 

на изявлението. 

Чл. 28. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с която той е спечелил възлагането на 

услугата – предмет на настоящия договор, е неразделна част от този договор. 
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Чл. 29. Изменение на договора се допуска само по изключение, съгласно чл. 116 

от ЗОП. 

Чл. 30. За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона 

за задълженията и договорите, Търговския закон и останалото действащо българско 

законодателство. 

 

Упълномощени лица по настоящия договор: 

- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Ганка Господинова – главен експерт в отдел ПИС, 

тел: 02/ 9406479, и Косьо Войчев – главен експерт в отдел МВШРМ, тел: 02/ 940 

6459; 

- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: (трите имена, длъжност и телефон за контакт). 

 

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Документ за внесена гаранция за изпълнение. 

3. Технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Изпълнителен директор:                          (длъжност) 

     (Ваня Григорова)                                                          (име) 

 

 

Началник на отдел ФСУ:                      

    (Георги Игнатиев) 

 

 

 


