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ПОКАНА 
за участие в обществена поръчка  

 
На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви 

отправям покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, 
както следва: 

Условия за провеждане на обществената поръчка: 
1. Предмет на обществената поръчка – с предмет „Ремонт на системата 

за управление на антените на сонар “DUBM-21B” на минен ловец „Цибър” с б. 
№32”,. в съответствие с Техническа спецификация -  Приложения №1. 

2. Начин на изпълнение на поръчката – със сключване на договор. 
3. Срок за изпълнение на поръчката – до 3 месеца след сключване на 

договора. 
4. Място за изпълнение на поръчката – в. ф. 32140–Варна и база на 

Изпълнителя. 
5. Изисквания към предмета на поръчката: 

5.1. Ремонта на системите за управление на антените на сонара да 
отговаря на Техническата спецификация – приложение №1; 

5.2.Изпълнителя да декларира способност за извършване на ремонт на 
радиотехническо оборудване и хидро-акустични системи. 

6.  Изисквания към изпълнителя: 
6.1.  Да бъде сертифициран по стандарта ISO 9001:2008 или AQAP 

2110; 
6.2. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 на ЗОП; 
6.3. Да отговарят на изискванията на чл. 327б, ал. 1 и 2 на ЗОВС. 

7. Изисквания за минимално съдържание на офертите: 
7.1. Административни данни на участника; 
7.2.  Копие на документ за регистрация или идентификационен код 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е 
юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност 
когато участникът е физическо лице; 

7.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 
5 от ЗОП; 

7.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 
2 от ЗОВС; 

7.5. 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; 

7.6. Декларация за запознаване с условията на обществената 
поръчка;  

     7.7. Декларация за ползване на подизпълнители;  
     7.8. Пакт за почтеност; 
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                  7.9. Сертификат ISO 9001:2008 или AQAP 2110; 
7.10. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, включващо 

всички разходи за изпълнение на поръчката”; 
7.11. Срок на валидност на предложението – не по-малко от 60 дни 

от датата на представянето му.  
8. От 21 до 23.05.2014 г. желаещите кандидати могат да извършат оглед 

на обекта на поръчката и да се запознаят с документацията, посочена в 
Техническата спецификация. До 14.00 ч. на 16.05.2014 г., желаещите кандидати 
да изпратят до командира на ВМС (факс 052/603259) за организиране на 
инструктажа и до командира на в.ф. 32140–Варна (факс 052/552 767) заявление 
за оглед, в което да посочат трите имена, националност и данните от личната 
карта на служителите на фирмата, както и марката и регистрационния номер на 
автомобила.  
           Инструктажа ще бъде проведен от 11.00 ч. на 20.05.2014 г. във в.ф. 34400 
гр. Варна. 
 Допълнителна информация може да се получи от ц.сл. Велико Трифонов 
(за организирането на инструктажа) и к-н II р.Костадин Димитров, тел. 052 
552 702 и 0887969742 (за организиране на огледа). 

9. Всеки участник може да представи само една оферта. 
10. Изборът на изпълнителя ще се осъществи по критерий „най-ниска 

предложена цена”. 
11. Срок на валидност на предложението - не по-малко от 90 дни от 

датата на представянето му. 
12. Заплащането на услугата ще се извърши от финансова служба на в.ф. 

32140–Варна по банков път в срок до 30 (тридесет) дни след извършване на 
услугата и представяне необходимите отчетни документи и фактура, оформени 
съгласно действащото законодателство. 

13.  Офертите да се представят в писмена форма, на български език, в 
запечатан непрозрачен плик. На плика да бъдат поставени наименование на 
лицето което прави предложението, адрес, телефон, факс, е-мейл и 
наименование на предмета на обществената поръчка, като и печат на кандидата. 
Ако се използват самозалепващи се пликове, същите да бъдат затворени с 
леплива лента и участникът да се подпише отгоре върху лентата. 

14. Кандидатите за участие в обществената поръчка се приканват да 
подпишат Пакт за почтеност като неразделна част към своята оферта, 
(Приложение №8). Не подписването му няма да води до отстраняване от 
процедурата за избор на изпълнител. 

15. Участниците да представят (изпратят) офертите си на адрес: гр. 
Варна, 9000, ул. „Преслав” № 16, военно формирование 34400-Варна, от 10.00-
12.00 и от 14.00 до 16.45 всеки ден.  

16. Краен срок за приемане (получаване) на офертите – 16.00 на 
29.05.2014 г. Приемането на офертата се регистрира във входящ регистър, като  
върху плика се отбелязват номера, датата и часът на получаването. 



3/25 

17.  На разглеждане и оценка подлежат само офертите (предложенията) 
удовлетворяващи посочените в настоящата покана изисквания и приети в 
посочения в т. 16 срок. 

18. Преди сключване на договора (Приложение №9) определеният за 
изпълнител следва да представи, документ издаден от компетентен орган 
удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1. и Списък на 
лицата (трите имена, националност, № на личната карта, дата и място на 
издаване, валидност на разрешение за класифицирана информация (ако има 
такова) на лицата, както и марката, типа и регистрационния номер на 
транспортните средства), които се предвижда да посещават в.ф. 32140–Варна в 
процеса на изпълнение на поръчката за целия срок на договора за осигуряване 
на пропускателния режим. 

19. Договор за изпълнение на поръчката ще се подпише след 
утвърждаване от компетентните органи на Списъка по т. 18. 

20. С цел събирането на максимален брой оферти, поканата ще бъде 
изпратена до възможно максимален брой потенциални изпълнители и заедно с 
посочените приложения – публикувана на Интернет-страницата на 
Военноморските сили (www.navy.mod.bg./?page_id=272) 

За допълнителна информация – господин Велико Илиев Трифонов, 
сектор „Договори и обществени поръчки” във в.ф. 34400–Варна, тел: 052/552 
467, факс: 603-259, адрес:  гр. Варна 9000, ул. Преслав №16. 

Приложения: 
1. Приложение № 1 – Техническа спецификация; 
2. Приложение №2 – Административни данни на участника; 
3. Приложение № 3 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП; 
4. Приложение № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 

чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС; 
             5. Приложение №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 

6. Приложение № 6 – Декларация за запознаване с условията на 
обществената поръчка;  

7. Приложение № 7 – Декларация за ползване на подизпълнители;  
8. Приложение № 8 – Пакт за почтеност; 
9. Приложение № 9 – Проект на договор. 

Посочените приложения могат да бъдат изтеглени от Интернет 
адрес (www.navy.mod.bg./?page_id=272) 
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Приложение 1 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  
 

РЕМОНТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АНТЕНИТЕ НА 
СОНАР „DUBM-21B” 

ТС ВМС.Х.32.001.14.УВО 
 
 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА 

„Ремонт на системата за управление на антените на сонар „DUBM-21В”” 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА 

2.1. Състав на изделието: 

Хидроакустична станция (сонар) „DUBM-21B” на минен ловец клас 

„Флауър” включва: 

2.1.1. Подсистема за обследване (детектор DET-1В). 

2.1.2. Подсистема за класификация (класификатор CLASS- 1В). 

2.1.3. Подсистема за вдигане и спускане на сонара (STH-3B). 

2.1.4. Подсистема за управление по азимут на антените за обследване и 

класификация.  

2.1.5. Подсистема за отваряне и затваряне на люковете. 

2.2. Описание на услугата: 

2.2.1. Ремонт на подсистемата за вдигане и спускане на сонара (STH-3B). 

2.2.2. Ремонт на подсистемата за управление по азимут на антените за 

обследване и класификация. 

2.2.3. Проверка работоспособността на всички подсистеми на 

хидроакустична станция (сонар) „DUBM-21B” и настройка. 

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА 

3.1. Изисквания по предназначение: 



5/25 

3.1.1. Ремонт. 

3.1.1.1. Ремонтът да се извършва на описаните в точка 2.2. 

подсистеми на сонара. 
 

3.1.1.2. Ремонтът да обхваща следните дейности: 

а) извършване на ремонт на дефектирали агрегати и възли от 

Изпълнителя; 

б) при възникване на допълнителни ремонтни дейности извън 

възложените, същите да се извършват след съгласуване с Възложителя; 

в) за нуждите на ремонта Изпълнителят доставя елементи, части и 

модули извън ЗИП; 

г) приемане на изделието от ремонт чрез подписване на приемо- 

предавателен протокол и записване на дейностите по ремонта в 

експлоатационната документация на станцията. 

3.1.1.3. Ремонтните дейности се приемат от комисия на Възложителя. 

3.2. Изисквания по електромагнитна защита: 

Не се предвиждат. 
3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика: 

Не се предвиждат. 
3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото 

обслужване и ремонт: 
Не се предвиждат. 

3.5. Изисквания за сертификация: 
3.5.1. Изпълнителят  да  декларира способност за извършване на ремонт 

на радиотехническо оборудване и хидро-акустически системи. 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка: 

Не се предвиждат. 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение: 

Не се предвиждат. 
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3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Дейностите по поддръжката да се извършват на минен ловец 

„Цибър” с бордови номер 32 във военно формировани 18360-Г, дислоциран във 

военно формирование 32140 – Варна.  
 
4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 
Не се предвиждат. 
 
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав: 

Не се предвижда. 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за 

експлоатация) на български и/или друг език: 

Възложителят осигурява следната документация: 

5.2.1. „SONAR DE CHASSE AUX MINES DUBM-21, documentation 

technique utilisateur volume 1/2, titres 1 a 3” на френски и фламандски език; 

5.2.2. „SONAR DE CHASSE AUX MINES DUBM-21, documentation 

technique utilisateur volume 2/2, titres 4 a 6” на френски и фламандски език; 

5.2.3. Доклад за техническото състояние на хидроакустическа станция 

„DUBM-21B”, на английски език, изготвен от фирма „Талес” съгласно договор 

№ УД 12-51/14.12.2012 г. 

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер):  

Не се предвижда. 

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) 

комплекс:  

Не се предвижда. 

5.5. Придобиване на допълнително оборудване:  
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Не се предвижда. 

5.6. Осигуряване на резервни части: 

За нуждите на ремонта Изпълнителят доставя елементи, части и модули извън 

ЗИП. 

5.7. Метрологично осигуряване:  

Не се предвижда. 

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване: 

Не се предвижда.  

5.9. Осигуряване на техническа помощ: 

 Не се предвижда. 

5.10. Осигуряване на качеството: 

5.10.1. Изпълнителят да бъде сертифициран по стандарта ISO 9001:2008 

или AQAP2110. 

5.10.2. Доставените части да се съпровождат с документа, гарантиращ 

техните качества и произход. 

5.11. Други: 

5.11.1. Извършването на „Ремонт на системата за управление на 

антените на сонар „DUBM-21В”” е свързано с достъп до помещения, 

класифицирани като зони за сигурност клас II и използване на литература  с 

ниво на класификация „За служебно ползване”. 

5.11.2. При допускане на специалисти на Изпълнителя на 

територията на военно формирование 18360-Г и военно формирование 32140 – 

Варна да се спазват всички изисквания на пропускателния режим, установени в 

регламентиращите документи. 

 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 
ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 
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Не се предвиждат. 
 
7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ 

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация: 

7.1.1. Гаранционният срок на ремонтираните възли и детайли да бъде не 

по-малък от 12 месеца от датата на подписване на приемо-предавателен 

протокол. 

7.1.2. Гаранционният срок на доставени за ремонта елементи, части и 

модули извън ЗИП да бъде не по-малък от 12 месеца от датата на подписване на 

приемо-предавателен протокол. 

7.2. Изисквания за гаранции по съхранение: 

Не се предвиждат. 
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Приложение 2 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

„Ремонт на системата за управление на антените на сонар “DUBM-21B” на 
минен ловец „Цибър” с б. №32” 

  
1. Фирма ............................................................................................................... 
........................................................., ЕИК / БУЛСТАТ ….................................. 

2. Седалище: гр. ......................, област......................., община........................, 
.к. .................................., улица ........................................................., №……., 
Тел........................., Факс:......................, e-mail:.......................... 

3. Адрес за кореспонденция: гр. ..........................., област..............................., 
община........................, ж.к. .................................., улица................................... 
................................., №……., 
Тел........................., Факс:......................, e-mail:.......................... 

4. Представляван от:..................................................................., в качеството си 
на ..........................................., ЕГН:.................................. л.к......................., 
издадена на ........................, от МВР .................. 

5.Обслужваща банка:.........................................................................................., 
IBAN: ..................................................................., BIC: ....................................., 
Титуляр на сметката: .......................................................................................... 
 
 

_______________                                       ___________________ 
(дата)                                                        (подпис, печат) 
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Приложение №3  
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и ал.5 
от Закона за обществените поръчки 

 
От …………………………………………………………….., в качеството си на 

………………………………………… на ………………………………………….., 

ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община 

................................., ул. ................................................... №………, участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Ремонт на 

системата за управление на антените на сонар “DUBM-21B” на минен ловец 

„Цибър” с б. №32” 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1. По чл.47, ал.1 от ЗОП: 

1.1.Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или 

осигурителната система, включително изпиране на пари, по 
чл.253-260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 

Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от 

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

Наказателния кодекс. 
1.2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност; 
1.3. Представляваният от мен участник не е в производство на 

ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове; 

2. По чл.47, ал.2 от ЗОП: 
2.1. Представляваният от мен участник не е в открито производство по 

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

2.2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия свързана с 
дейнсотите по предмета на поръчката. 
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2.3. Представлявания от мен участник не е виновен за неизпълнение на 
задължения по договор за обществена поръчка. 

2.4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към 
държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за 
социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, 
в която съм установен. 

2.5. Представляваният от мен участник няма наложено административно 
наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през 
последните до 5 години. 

2.6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпления по чл. 313 от 
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки. 

3. По чл.47, ал.5 от ЗОП: 
3.1. по т. 1 – Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация; 

3.2. по т. 2 – Представляваният от мен участник не е сключил договор с 
лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси. 

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

 
Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП. 
 
 
_______________                                      Декларатор: 

___________________ 
(дата на деклариране)                                                            (подпис, печат) 
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Приложение 4  
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

От …………………………………………………….., в качеството си на 

……………………………………………………………………………….., ЕИК 

................................. със седалище гр. ……………………………., община 

................................., ул. ................................................... №………, участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с „Ремонт на системата за 

управление на антените на сонар “DUBM-21B” на минен ловец „Цибър” с б. 

№32” 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице 

обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България.  

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

_______________                                 Декларатор: ___________________ 
(дата на деклариране)                                                           (подпис, печат) 
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 Приложение 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 
 („ЗИФОДРЮПДРС”) 
Долуподписаният/ата: ______________________________________________ __ 
                                                                                                                                                 
(име, презиме, фамилия) 
притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на 
____________________ от МВР - 
                                                                                                                                                                                   
(дата на издаване) 
гр. ______________, адрес 
________________________________________________________________ 
           (място на издаване) (постоянен адрес) 
в качеството си на: ___________________, в 
_________________________________________________ 
                                                                (длъжност) (наименование на 
юридическото лице, физическо лице-ЕТ) 
със седалище ______________ и адрес на управление: 
________________________________________ 
тел./факс ___________________, вписано в Търговския регистър при Агенцията 
по вписванията с 
ЕИК/БУЛСТАТ _____________________ - кандидат/участник/подизпълнител в 
открита процедура 
                                               (ненужното се зачертава) 
по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ 
_____________________________________ 
____________________________________________________________________
_________________”, 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на 
ЗИФОДРЮПДРС: 
1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен 
                            /ненужното се зачертава/ 
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режим по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален 
данъчен режим 
е _______________________________ _______.  
                   /попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/ 
2. Е свързано / Не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните 
разпоредби 
                       /ненужното се зачертава/ 
на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. 
3. Попада в изключението на чл. 4, т.___ от ЗИФОДРЮПДРС. 
/попълва се, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим/ 
4. 3апознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРС и §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на 
ЗИФОДРЮПДРС. 

________________ ______________     Декларатор: 
_________________  
(място на деклариране) (подпис и печат) 
 
_______________________                                                                                        
/_______________________________________/ 

(дата на деклариране) (име и фамилия) 

Забележка: 
1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители. Когато кандидатът или участникът е 
обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в 
обединението. 

2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 
кандидата или участника/подизпълнителя, съгласно представения документ за регистрация. 
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Приложение №6 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

От …………………………………………………….., в качеството си на 
…………………………………на ………………………………………….., ЕИК 
................................. със седалище гр. ……………………………., община 
................................., ул. ................................................... №………, участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на системата 
за управление на антените на сонар “DUBM-21B” на минен ловец „Цибър” с б. 
№32” 

 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ  
 

 1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка. 
 2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички 
действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 
поръчката. 

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв 
предлог каквато и да е информация относно поръчката 

4. Запознат съм и приемам клаузите на приложения проект на договор. 
 

 
________________                            Декларатор: _________________ 
(дата на деклариране)                                                          (подпис, печат) 
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Приложение №7 
 

          ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

От …………………………………………………….., в качеството си на 
……………………………………… на ………………………………………….., 
ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община 
................................., ул. ................................................... №………, участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка „Ремонт на системата за 
управление на антените на сонар “DUBM-21B” на минен ловец „Цибър” с б. 
№32” 

 

Декларирам, че: 
 

При изпълнението на обществена поръчка за „Ремонт на системата за 
управление на антените на сонар “DUBM-21B” на минен ловец „Цибър” с б. 
№32” ще бъдат използвани следните подизпълнители: 

-  ………………...........................,  
- …………………………………, 
- …………………………………. 

1. Същите са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за 
участие в процедурата; 

2. дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката 
ще бъде ……………….% от общата стойност на поръчката. 

3. вида на работите, които ще извършват: 
- ___________________________________________________; 
- ___________________________________________________; 
- ___________________________________________________; 

  
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата 

декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
______________                                      Декларатор: ___________________ 
(дата на деклариране)                                                           (подпис, печат) 
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Приложение № 8 
 
 

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ 
 

между командването на ВМС 

и ......................................................................................... 

участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка „Ремонт 

на системата за управление на антените на сонар “DUBM-21B” на минен ловец 

„Цибър” с б. №32” 

Днес, ..................г. между командването на ВМС и 
........................................................................................, кандидат за изпълнител на  
обществена поръчка „Авариен ремонт на покриви на административна сграда, 
цехове и складове във военно формирование 54840 – Варна към военно 
формирование 32140 – Варна , наричан по-долу за краткост „Участник” се 
сключи следния  

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ: 

Общи условия: Двете страни осъзнават изцяло важността на 
състезателния характер на процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
организиран на основата на свободата, почтеността и свободната конкуренция, 
изключващ изцяло злоупотреби от какъвто и да било характер. 

 
Двете страни поемат следните ангажименти: 
 

1. Командването на Военноморски сили на Република България поема 
ангажимента да направи процедурата по възлагане на обществената поръчка 
прозрачна и достъпна за всички участници, които отговарят на условията й. 
Командването на Военноморските сили ще положи и всички необходими 
усилия да не допусне техни служители да поискат или приемат под каквато и да 
било форма подкупи и подаръци, предоставени директно или индиректно от 
участниците в обществената поръчка, както и да наложат на виновните лица 
дисциплинарно наказание и/или да сезират компетентните органи за търсене на 
наказателна отговорност от тях. 

 
2.  Участникът потвърждава, че: 
(а) не е предлагал, давал и че няма да предлага и да дава нито пряко, нито 

косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да било 
неподходящи стимули или възнаграждения на което и да било официално лице, 
било от страната, където ще се изпълнява договора или от страната, където е 
установен, както и част от състава на която и да било международна финансова 
институция, на негови родственици или бизнес сътрудници, с цел да -спечели 
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обществената поръчка, както и с цел извличане на друг тип неправомерна 
изгода или за получаване на друго предимство по незаконен начин; 

(б) не е влизал в нелегитимни контакти и няма да влиза в такива в 
бъдеще с други страни, не се е споразумявал и няма да се споразумява с други 
страни с цел неправомерно ограничаване на конкуренцията при провеждане на 
процедурата за възлагане на обществената поръчка/търга и сключване на 
съответния договор. 

Участникът разбира изцяло както материалните последствия на поетите 
ангажименти, така и важността на факта, че командването на ВМС разчита на 
поемането им от негова страна.  

За целите на тази обществена поръчка участникът е предприел мерки, за 
да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага 
подкуп, който е част от договора за почтеност, от негови мениджъри и-или 
служители, както и от всяка една от третите страни, работещи с него по 
настоящия проект, включително агенти, консултанти, партньори от 
консорциум, подизпълнители и доставчици. 

Настоящият пакт представлява допълнение към документацията за 
участие в обществената поръчка и се подава подписан от участника, заедно с 
офертата. Нарушаването на пакта ще бъде предмет на разгласяване пред 
широката общественост, което може да бъде инициирано както от страна на 
ВМС на Република България, така и от всеки един от участниците в 
обществената поръчка. 

Страните приемат, че настоящият пакт е в сила, както до приключване на 
процедурата по възлагане на обществената поръчка, така и за срока на 
изпълнение на договора за обществена поръчка. 

 
 
ЗА  ВМС:                                                                               ЗА УЧАСТНИКА:  
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Приложение № 9 
 

Д О Г О В О Р 

№ …………/ ………..2014 г. 

За изпълнение на обществена поръчка „Ремонт на системата за управление на 
антените на сонар “DUBM-21B” на минен ловец „Цибър” с б. №32”. 

 
     Днес, …........ г. в гр.Варна между: 
 КОМАНДВАНЕТО НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ (ВМС), с адрес: гр. 
Варна, ул. “Преслав” № 16, ЕИК № 1290101960088, представлявано от 
контраадмирал Румен Николов – командир на ВМС и полковник Драгомир 
Димитров – началник сектор „Финанси” в Командването на Военноморските 
сили, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,      и: 
    и 
„………………….” , със седалище и адрес на управление  ……………………. 
представляван ……………… - управител, наричан по-долу за кратност 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, се сключи настоящия договор. 
 Страните се споразумяха за следното: 

                   1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
     1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

„Ремонт на системата за управление на антените на сонар “DUBM-21B” на 
минен ловец „Цибър” с б. №32” - приложение №1 към договора. 

        2.СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  ДОГОВОРА 
2.1 Срок за извършване на ремонтните дейности, съгласно т. 1.1 – до 

……дни след подписването договора. 
 2.2 Място на изпълнение - …………….. и минен ловец „Цибър” с б. №32. 

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
      3.1. Цената за на услугата е ……………………… 
 3.2. Общата стойност на договора, не може да бъде по-висока от 
…………….. 
 3.3. Всички материали и резервни части (с изключение на тези от ЗИП), 
необходими за извършване на ремонта са за сметка на Изпълнителя. 
      3.4. Плащането ще се извърши до 30 дни (тридесет дни) по банков път  по 
сметка в банка ………………………след представяне във финансова служба на 
в.ф. 32140 следните документи: 
 3.4.1. Надлежно оформена фактура на името на в.ф. 32140, БУЛСТАТ 
1290101960016; 
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 3.4.2. Приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата, 
подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и комисия от ВМС.  

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни услугата в договорения срок, 
в обем и качество съгласно техническата спецификация. 
 4.2. След извършване на ремонта ИЗПЪЛНИТЕЛЯ записва дейностите по 
ремонта в експлоатационната документация на станцията. 
    4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия 
договор възнаграждение при посочените по-горе условия и срок. 
 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до минен ловец 
„Цибър” с б. №32 и подходящи условия за работа при изпълнение на услугата. 
 5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира по всяко време 
изпълнението на работата по договора, без да пречи на изпълнителната дейност 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати уговореното в този договор 
възнаграждение в срока по т. 3.3. 
  6. КАЧЕСТВО НА РЕМОНТА И ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД 
 6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на ремонта, като гаранционния 
период е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо-
предавателния протокол между Изпълнителя и представители на Възложителя. 
         6.2. За извършените ремонти да бъдат издадени документи, 
удостоверяващи качеството на извършените работи . 
        6.3. При констатиране на недостатъци в рамките на гаранционния срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен до десет работни дни да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за установяване на причините за недостатъците и изготвяне на рекламационен 
акт. 
         6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава в срок от тридесет дни от получаване 
на рекламациония акт да отстрани констатираните недостатъци за своя сметка. 
 6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи пълна отговорност за качеството на ремонта по 
време на гаранционния период. 

7. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ: 
7.1. Лица, отговорни за защитата на класифицираната информация, 

предоставена и/или разработена във връзка с изпълнение на договора са: 
1. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицето по чл. 105 от ЗЗКИ, което 

организира контрола по спазване на разпоредбите на Закона за защита на 
класифицираната информация /ЗЗКИ/ и актовете по неговото прилагане и 
консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е Служителят по сигурността на информацията 
/ССИ/ във ВМС. 
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2. От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лицата, които отговарят за 
прилагането на мерките за защита на класифицираната информация при 
изпълнение на договора, са ръководителят във фирмата. Те оказват съдействие 
на ССИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по договора. 

3. Всички длъжностни лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които участват 
при изпълнението на договора. 

4. Командирът на Военноморските сили, ССИ във ВМС и 
назначените от тях длъжностни лица, както по изпълнението на договора, така 
и по контрол спазването на мерките за защита на класифицираната 
информация. 
      7.2. Длъжностните лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са определени да 
изпълняват дейности по договора, подписват декларация по образец на 
приложение 18 към чл.159, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ. 
      7.3. Длъжностните лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са определени да 
изпълняват дейности по договора, подписват декларация в свободен текст, с 
която се задължават да защитават и да не разгласяват класифицирана 
информация, станала им известна във връзка с изпълнението на договора и 
задачата, която изпълняват и да носят отговорност при нерегламентиран достъп 
до нея. 
       7.4. ССИ във ВМС издава удостоверение, по образец на приложение 19 към 
чл.159, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ. 
     Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по прилагане специфични изисквания за 
защита на класифицираната информация по договора: 

1. Да защитава предоставената, във връзка с изпълнение на договора, 
класифицирана информация, съгласно Глава шеста от ЗЗКИ. 

21. Да използва предоставената класифицирана информация само за 
цели, свързани с предмета на договора. 

22. Да не размножава класифицирана информация, предоставена във 
връзка с изпълнение на договора, без писмено съгласие от служителя по 
сигурност на информацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

23. Да не предоставя класифицирана информация, във връзка с 
изпълнение на договора, на трета страна, без писменото съгласие на служителя 
по сигурност на информацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

24. При промяна на списъка на длъжностните лица, които са 
определени да изпълняват дейности по договора, незабавно да информира 
длъжностните лица по т.1. и т. 4. на чл. 22. 

25. При назначаване на нови или допълнителни лица за изпълнение 
на дейности по договора, се изпълняват задълженията по посочени в този 
раздел. 

26. За всеки опит, осъществяване или съмнение за извършване на 
нерегламентиран достъп до класифицирана информация по изпълнение на 
задачите и дейностите договора незабавно да уведомява длъжностните лица по 
т.1. и т. 4. на 7.1. 

27. След приключване изпълнението на договора да върне на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ класифицираната информация, получена/създадена по време 
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на преговорите, сключването или изпълнението на договора, освен ако 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал съгласие за задържането й. 

28. Да предоставя информация при поискване от ДАНС. 
29. Да осигури незабавен достъп на представители на ДАНС или 

лица по т.1. и т. 4. на 7.1. до местата за съхраняване на информация за проверка, 
както и при разследване във връзка с допуснати пропуски по опазване на 
класифицираната информация по договора. 
………7.6. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по осъществяване на контрол по 
прилагане на специфичните изисквания за защита на класифицираната 
информация по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и консултирането му: 

1. Чрез ССИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на лицата по т.4. на 7.1., да 
осъществява контрол по прилагането на специфичните изисквания за защитата 
на класифицираната информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, залегнали в договора. 

2. Да поставя срок за отстраняване на пропуските, а при неспазване 
на сроковете за отстраняването им, да предприема действия за едностранно 
прекратяване на договора. 

3. Да предприема действия за прекратяване на договора, ако 
неизпълнението им е довело до нерегламентиран достъп до класифицирана 
информация. 

4. В случай на констатиран нерегламентиран достъп до 
класифицирана информация, незабавно да уведомява ДАНС. 

5. Да консултира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, 
по отношение защитата на класифицираната информация. 

7.7. По време на изпълнението на договора да не се създава, обработва 
или предоставя класифицирана информация при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7.8. В случай на неспазване на изискванията по прилагането на мерките 
за защита на класифицираната информация при изпълнение на договора, 
длъжностните лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т.2. и т.3. на 7.1. носят 
административно наказателна отговорност, съобразно тежестта на извършеното 
деяние. 

7.9. Специфичните изисквания за защита на класифицирана информация 
при изпълнение на настоящия договор, са задължителни и за всички 
подизпълнители по него. 

7.10. Компетентна служба за сигурност, съгласно изискването на чл. 11, 
ал. 2 и 3 от ЗЗКИ и във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 2 и 4 от Наредбата за общите 
изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност /НОИГИС/, е 
Държавна агенция „Национална сигурност” /ДАНС/. 

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРС МАЖОР) 
           8.1. Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност за 
частично или пълно неизпълнение на договора, ако това се дължи на 
непреодолима сила (форс мажор), например природни бедствия, война, военно 
или друго извънредно положение; 
          8.2. В случай на настъпване на обстоятелства по т. 8.1, страната по 
договора, която е ощетена, е длъжна да съобщи писмено, в срок до 3 /три/ дни 
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от настъпване на форсмажорните обстоятелства, на другата страна, като 
изпрати необходимите доказателства. 
 8.3. При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е 
била в забава, не може да се позовава на форс-мажорните обстоятелства. 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
9.1. Договора може да бъде прекратен едностранно от изправната страна 

при неизпълнение на задълженията. 
9.2. Договора може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните, 

изразено писмено и подписано от тях. 
9.3. Договора може да бъде прекратен едностранно от изправната страна 

при неизпълнение на задълженията. 
9.4. Договора се прекратява без предизвестие от Възложителя с 

уведомление, отправено до другата страна, когато се установи, че Изпълнителя 
е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или 
е лице, което е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. При прекратяването на договора не се дължат 
неустойки, не се заплащат извършените работи, а получените плащания 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. 

9.5. Договора се прекратява при неспазване на изискванията на раздел IV 
от Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната 
сигурност, а именно при неспазване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от 
специфичните изисквания и сроковете за отстраняване на констатирано 
неизпълнение на някое от специфичните изисквания по защита на 
класифицираната информация, което е довело до нерегламентиран достъп до 
класифицирана информация. 

10. НЕУСТОЙКИ 
         10.1. При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат 
на което е нарушен срока по т. 2., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 
на 0.01 % от стойността на договорираните ремонтни дейности за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 %. 
         10.2. Плащането на неустойката не освобождава страната от реално 
изпълнение на задълженията по договора. 
         10.3. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по 
договора, той дължи неустойка в размер на 0.01 % на ден върху не издължената 
сума, но не повече от 10 % . 
        10.4. При виновно прекратяване на Договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 15 % от общата 
стойност на договора по т.3.1.  
 

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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11.1. Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра със статут 
на оригинали, по един за всяка от страните. 

       11.2. Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля 
изпълнението на своите договорни задължения или да делегира права по тях на 
трети лица и дружества, които не са страна по настоящия договор. 
       11.3. Приложенията към договора са неразделна част от него и 
позоваването на договора включва и позоваване на тях. 
      11.4. В случай на противоречие или несъответствие между клауза на 
договора и приложение към него, клаузите на договора имат предимство пред 
текста на приложението. 
       11.5. Възникналите спорове по приложението и тълкуването на настоящия 
договор подлежат на уреждане чрез пряко договаряне между страните, а в 
случай на несъгласие, спорът ще бъде отнасян към компетентния граждански 
съд. 
       11.6. Всички допълнения и изменения на настоящия договор имат стойност, 
само ако са писмени, подписани и подпечатани и от двете страни. 
       11.7. За неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 
       11.8. Кореспонденцията между страните (документи, известия, откази и 
други съобщения) във връзка с изпълнението на този ДОГОВОР се извършва в 
писмена форма на следните адреси. 
Приложения: 

1. Ремонтна ведомост. 
2. Ценова оферта. 
3. Списък на лицата и номерата на автомобилите, свързани с 

изпълнението на договора. 
 

ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ: 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр. Варна 9000   
ул. „Преслав” 16                                                     
тел. 052/552622, 052/552 635     
факс 052/603 259                                                     
 
КОМАНДИР НА ВМС                                                                                              
КОНТРААДМИРАЛ                       РУМЕН НИКОЛОВ                                      
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НАЧАЛНИК СЕКТОР „ФИНАНСИ” 
ПОЛКОВНИК                       ДРАГОМИР ДИМИТРОВ 
СЪГЛАСУВАНО: 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ВМС 
Ц. С.                  РАДКА  СЛАВОВАГГГГГХЙИЛВХДИАХДУИХДВЧ  

 


