
   Приложение № 1 

СПИСЪК 

 

по обособена позиция № 1 – „Специално работно облекло за безопасни условия 
на труд за доставка във в.ф. 32140” 

 

№ 
по 
ред 

Лични предпазни средства 
и специално облекло 

Стандарт, техн. 
Изисквания Спецификация бр./чф. 

32140-
Варна  

    чф. 126  

52 M чф. 3  

54 L чф. 70  

56 XL чф. 15  

58 XL чф. 11  

60 XXL чф. 14  

1 Костюм от памучен плат, 

дублиран с полиетилен - 

студозащитен (яке и 

полугащеризон) / промазан 

плат 

EN 531 - EN 

1149-3 или 

еквивалент 

62 XXXL чф. 13  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСЪК 

По обособена позиция №2 „Индивидуални предпазни средства за безопасни условия на  
труд за доставка във в.ф.32890” 

№ 
по 
ред 

Лични предпазни средства и 
специално облекло 

Стандарт, техн. 
Изисквания 

Спецификация   бр./чф. 

общо 
брой 
склад 
32890-
Бургас 

общо   чф. 80 

48 S   2 

50 M   3 

52 M   8 

54 L   5 

56 XL   3 

58 XL   36 

60 XXL   18 

1 Костюм от памучен плат, 

дублиран с полиетилен - 

студозащитен (яке и 

полугащеризон) / промазан плат 

EN 531 - EN 1149-3 

или еквивалент 

62 XXXL   5 

общо   чф. 40 

№ S     5 

№ M     5 

№ L     10 

2 Предпазен гащеризон за 

еднократна употреба 

БДС EN 

13034:2005+А1:2009 

или еквивалент 

№ XL     20 

3 Ръкавици работни-от кожа с 5 

пръста 

EN 420, 388 EC или 

еквивалент 
    чф. 50 

4 Диелектрични ръкавици- 1000V EN 60903 EC или 

еквивалент 
    чф. 6 

5 Очила защитни от „закрит тип”– 

от механични въздействия 

EN 166 EC или 

еквивалент 
    бр. 20 

6 Маска прахозащитна 

(професионална) с комплект 

филтри 

EN 140 EC или 

еквивалент 

    бр. 36 

7 Маска прахозащитна за 

еднократна употреба 

EN 149 EC или 

еквивалент 
    бр. 100 

8 Антифони SNR-25dB EN 352-1 EC или 

еквивалент 
    бр. 10 

9 Тапи за уши EN 352-1 EC или 

еквивалент 
    чф. 50 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ДО  

КОМАНДИРА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Закупуване на специално работно облекло и индивидуални  предпазни средства 

за безопасни условия на труд “ 

(по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП) 

Административни сведения 

Наименование на участника: ……………………………………………………... 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ……………………………………………………………… 
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен) 

Седалище:…………………………………………………………………………... 
( пощенски код, населено място) 

 ……………………………………………………………………………………… 
 ( ул./бул. №, блок №, вход, етаж) 

 Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………….. 
( пощенски код, населено място) 

 ……………………………………………………………………………………… 
 ( ул./бул. №, блок №, вход, етаж) 

Телефон: …………………………………………………………………………… 

 Факс:  ……………………………………………………………………………… 

 E-mail адрес: ……………………………………………………………………… 

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

обединението, като се добавя необходимият брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 
(трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес. В случай, че лицата са повече, се добавя 

необходимият брой полета) 

1. ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

2…..…………………………………………………………………………………. 

Участникът се представлява ……………………….. (заедно и/или поотделно) от 

следните лица: 

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

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



Данни за банковата сметка:  

Обслужваща банка:…………………… 

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

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

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОМАНДИР, 

1.  Заявявам, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура  за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на специално работно облекло и 

индивидуални предпазни средства за безопасни условия на труд” като подаваме 

оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.  

2. Задължавам се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

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

случай че същата ни бъде възложена. 

3. Декларирам, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.  

4. Задължавам се да не разгласявам и да не допускам разгласяването по какъвто 

и да е начин от персонала на представлявания от мен участник на  информация 

по обществената поръчка. 

6. При изпълнението на обществената поръчка ……………………………… 

(няма да ползваме или ще ползваме)  следните подизпълнители: 

№ Подизпълнител, ЕИК/ЕГН Възложени 

дейности 

Дял от стойността 

на поръчката (%) 

    

    

    

    

 

Същите са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в 

процедурата (приложени в офертата). 

7. Срокът на валидността на нашата оферта е …… (…………………..……..)  

календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти. 

............................  ...................................................................... 
 (дата)                                                         (подпис) 

  ...................................................................... 
  (име и фамилия) 

  (печат) 
 

 

 

 



Приложение № 3  

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 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 „Закупуване на специално работно облекло и индивидуални предпазни 

средства за безопасни условия на труд”,     

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

I. По ЗОП, чл.47, ал.1: 
1. По т.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; 

е) престъпление по чл.108а от НК. 

2. По т.2. Представляваният от мен кандидат/участник не е обявен в 

несъстоятелност; 

3. По т.3. Представляваният от мен кандидат/участник не е в 

производство на ликвидация или в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове; 

4. По т. 4. Представляваният от мен кандидат/участник няма 

задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община и нямам  задължения за 

данъци или вноски за социалното осигуряване.  

II. По ЗОП, чл.47, ал.2: 



1. По т. 1. – Представляваният от мен кандидат/участник не е в 

открито производство по несъстоятелност или не е е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон; 

2. По т. 2а. – Представляваният от мен кандидат/участник не е 

виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на 

доставките в поръчки по чл.3, ал.2. 

3. По т. 5. – Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление 

по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждани процедури за 

възлагане на обществени поръчки; 

III. По ЗОП, чл.47, ал.5:  
1. По т.1. – Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от 

допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация; 

2. По т.2. – Представляваният от мен кандидат/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. 

Забележки: 1. Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП; 

 

 _______________  Декларатор _____________________ 

 (дата)                                                         (подпис, име, фамилия) 

  _____________________ 

         (длъжност, печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №. 4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

 

Подписаният/ата …………………………………….…………………………….. 
(трите имена) 

документ за самоличност ……………………………….………………………… 
(лична карта/паспорт - №, дата, орган и място на издаването) 

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

на …………………………………………………………………………………… 
(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………………………………………….…, 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Закупуване на специално работно облекло и индивидуални предпазни средства 

за безопасни условия на труд”, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

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

обстоятелствата по чл. 327а и 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.  

 

............................  ...................................................................... 
 (дата)                                                         (подпис) 

  ...................................................................... 
  (име и фамилия) 

  (печат) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
по чл. 56, ал.1, т. 6 

от Закона за обществените поръчки 

 

1. От _____________________________________, в качеството си на 

________________________________ на _________________________________, 

ЕИК ___________________ със седалище гр. ___________________, община, ул. 

_______________ №_____, участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Закупуване на специално работно облекло и индивидуални 

предпазни средства за безопасни условия на труд ”   

  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

Не съм „свързано лице” по смисъла на §1, т. 23а и представлявания от 

мен кандидат/участник не е „свързано предприятие” по смисъла на §1, т. 24 с 

друг участник или кандидат. 

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

посочване на неверни данни. 

Забележки: 1. Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП; 

 

 _______________  Декларатор _____________________ 

 (дата)                                                         (подпис, име, фамилия) 

  _____________________ 

         (длъжност, печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

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/изпълнител/подизпълнител в процедура по ЗОП за възлагане на 
            (ненужното се зачертава) 

обществена поръчка с предмет: „Закупуване на специално работно облекло и 

индивидуални предпазни средства за безопасни условия на труд”, 

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/ 

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 на 
                       /ненужното се зачертава/ 

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 

 

 



Приложение № 7 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

От __________________________________________, в качеството си на 

__________________________на _____________________________, ЕИК 

_____________________ със седалище гр. _______________________, община 

___________________, ул. _________________________ № ____, участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на 

специално работно облекло и индивидуални предпазни средства за безопасни 

условия на труд ” 

 
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)                                                         (подпис, име, фамилия) 

  _____________________ 

         (длъжност, печат) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 

 

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по обособена позиция № 1 – „Специално работно облекло за безопасни условия на 
труд за доставка във в.ф. 32140” 

 
№ 
по 
ред 

Лични предпазни 
средства и специално 

облекло 

Стандарт, 
техн. 

Изисквания 
Спецификация бр./чф. 

32140-
Варна 

Ед. 
цена с 
ДДС 

Обща 
с-ст с 
ДДС 

    чф. 126   

52 M чф. 3   

54 L чф. 70   

56 XL чф. 15   

58 XL чф. 11   

60 XXL чф. 14   

1 Костюм от памучен плат, 

дублиран с полиетилен - 

студозащитен (яке и 

полугащеризон) / 

промазан плат 

EN 531 - EN 

1149-3 или 

еквивалент 

62 XXXL чф. 13   

Общо за обособена позиция № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по обособена позиция № 2 – „Индивидуални предпазни средства за безопасни условия 
на труд за доставка във в,ф, 32890” 

 

№ 
по 
ред 

Лични предпазни средства и 
специално облекло 

Стандарт, 
техн. 

Изисквания 
Специф
икация 

  
бр./
чф. 

общо 
брой за 
склад 
32890-
Бургас 

Ед. цена 
с ДДС 

Обща 
с-ст с 
ДДС 

общо   чф. 80   

48 S   2   

50 M   3   

52 M   8   

54 L   5   

56 XL   3   

58 XL   36   

60 XX

L 

  18   

1 Костюм от памучен плат, 

дублиран с полиетилен - 

студозащитен (яке и 

полугащеризон) / промазан 

плат 

EN 531 - EN 

1149-3 или 

еквивалент 

62 XX

XL 

  5   

общо   чф. 40   

№ S     5   

№ M     5   

№ L     10   

2 Предпазен гащеризон за 

еднократна употреба 

БДС EN 

13034:2005+

А1:2009 или 

еквивалент 

№ XL     20   

3 Ръкавици работни-от кожа с 5 

пръста 

EN 420, 388 

EC или 

еквивалент 

    чф. 50   

4 Диелектрични ръкавици- 

1000V 

EN 60903 

EC или 

еквивалент 

    чф. 6   

5 Очила защитни от „закрит 

тип”– от механични 

въздействия 

EN 166 EC 

или 

еквивалент 

    бр. 20   

6 Маска прахозащитна 

(професионална) с комплект 

филтри 

EN 140 EC 

или 

еквивалент 

    бр. 36   

7 Маска прахозащитна за 

еднократна употреба 

EN 149 EC 

или 

еквивалент 

    бр. 100   

8 Антифони SNR-25dB EN 352-1 EC 

или 

еквивалент 

    бр. 10   

9 Тапи за уши EN 352-1 EC 

или 

еквивалент 

    чф. 50   

Общо за обособена позиция № 2  

 

                                                                                  
 



                                                                                Приложение № 9 
 

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ 
 

между командването на ВМС 

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

участник в процедура за избор на изпълнител на  обществена поръчка  

„” 

 
 
 

Днес, ..................г. между командването на ВМС 

и........................................................................................кандидат за изпълнител на  обществена 

поръчка „Закупуване на специално работно облекло и индивидуални предпазни средства  за 

безопасни условия на труд”, 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 поемат ангажимента да 

направят 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 дирекно или индирекно 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 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 нелигитимни 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 ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ:                                                      ЗА УЧАСТНИКА: 

 

______________________                                                   ____________________ 

 

 

 

 

 

Забележка:Неподписването на Пакта не води до отстраняване на кандидата/участника  

от процедурата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 
ПРОЕКТ 

 НА 

Д О Г О В О Р 

№.............../ .............2015 г. 

За доставка на  специално работно облекло и  индивидуални 
предпазни средства за безопасни условия на труд 

 

Днес, .............. 2015 г. в гр. Варна между: 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, 

ул. “Преслав” № 16, ЕИК 129010196, представлявано от ......................... – 
командир на Военноморските сили и ....................................... – началник на 

сектор “Финанси” в Командването на ВМС, наричан по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  

и 

„.............................................” със седалище и адрес на управление 

............., ЕИК ..................................., представлявано от ...................................., 

ЕГН ......................., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга 

страна, се сключи настоящия договор. 

Страните се споразумяха за следното: 

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

6.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

достави специално работно облекло и индивидуални предпазни средства за 

безопасни условия на труд съгласно приложен списък в Приложение №1 към 

настоящия договор. 

6.2 Всички артикули  посочени в т. 1.1. ще се доставят придружени 

със сертификат (декларация) за произход и съответствие с посочения стандарт. 

3. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 

6.1 Срокът на изпълнение на доставката по т. 1.1 е до 50 (петдесет) 

дни от подписването на настояюия договор.  

6.2 Място на доставка – франко складовете на военни формирования 

(в.ф.) 32140- гр. Варна и 32890-гр. Бургас.  

4. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ: 
6.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на 

доставените материални средства съгласно т. 1.1., но не повече от ………. лв. 

(…………………………….) с ДДС.  

6.2 В цената по т. 3.1. са включени: 

3.4.1 Стойността на материалните средства по т. 1; 

3.4.2 Транспортни разходи; 



3.4.3 Други разходи свързани с изпълнение на настоящия 

договор. 

6.3 Плащането ще се извърши по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ...................................................., титуляр на сметката .................., 

в срок до 30 (тридесет) дни след представяне във Финансова служба на 

в.ф.32140-Варна и в.ф. 32890-Бургас. на надлежно оформена фактура, подписана 

от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

Приемо-предавателен прпткол. 

6.4 Фактурите да бъдат издадена на в.ф.32140 гр. Варна за 

артикулите, доставени във в.ф.32140 –БУЛСТАТ 1290101960016 и на в.ф.32890 

гр. Бургас, за артикулите доставени във в.ф. 32890 гр. Бургас- БУЛСТАТ 

1290101960020. 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

6.1 Да осигури достъп на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

складовете на в.ф. 32140-Варна и 32890- Бургас за изпълнение на дейностите по 

настоящия договор; 

6.2 Да получи чрез свой представител доставените в складовете на 

в.ф. 32140-Варна и в.ф. 32890-Бургас. материални средства по т. 1 в стандартни 

опаковки и придружени със сертификати (декларации) за произход, 

съответствие и качество, експлоатационна документация и гаранционни карти; 

6.3 Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по представените фактури 

по условията на т. 3 от настоящия договор; 

6.4 Да контролира по всяко време изпълнението на договора без да 

пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

6.1 Да извърши в срока по т. 2.1 на настоящия договор доставка на 

специалното работно облекло и индивидуалните предпазни средства съгласно т 

1.; 

6.2 Да предаде в складовете на в.ф. 32140-Варна и в.ф. 32890-Бургас 

предпазните средства в стандартни опаковки и придружени със сертификати 

(декларации) за произход, съответствие и качество, гаранционни карти и 

инструкции за употреба. 

6.3 Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при 

посочените в т. 3 условия и срок. 

7. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: 

6.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставените  

предпазни средства за срок не по-малък от: 

- 

- 

- 



- 

- 

6.2 При констатиране на отклонение от посочените стандарти, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени за своя сметка цялото количество на 

съответния артикул незабавно, или във възможно най-кратък срок. 

8. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ: 

6.1 При изпълнение на договора страните се договориха да се 

спазват следните мерки за сигурност: 

3.4.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпрати, минимум 2 (два) дни 

предварително до командирите на в.ф. 32140 (факс 052/552 767 и  тел. 052/552 

751 и 052/552 471) и в.ф. 32890 (факс 056/859 100 и тел. 056/859 155 или 

056/859209)заявка за допускане, в която да посочат трите имена и данните от 

личната карта на представителите, както и марката и рег.№ на МПС които ще 

доставят договорените предпазни средства; 

3.4.2 Командирите на в.ф. 32140 и 32890 осигуряват 

пропускането на лицата и МПС по т. 7.1.1. във военните формирования; 

3.4.3 Командиритена в.ф. 32140 и 32890 определят лицата, които 

да осигурят  приемането на доставените предпазни средства.  

6.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

минимум 2 (два) дни предварително за датата на доставка на предпазните 

средства по т.1.1. 

6.3 Всяка от страните по този договор се задължава да не 

разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по 

повод на изпълнението на този договор.   

9. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРС МАЖОР): 

6.1 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; 

6.2 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 от 

настъпване на форсмажорните обстоятелства, на другата страна, като изпрати 

необходимите доказателства. 

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 

6.1 След изпълнение на условията на настоящия договор; 

6.2 При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спази срока по 

причина форс-мажорни обстоятелства, по реда на раздел 8 на настоящия 

договор,  с подписване на двустранен протокол в 2 еднакви екземпляра, по един 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

11. НЕУСТОЙКИ: 



6.1 При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

резултат на което е нарушен срока по т. 2.1, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка за забава, в размер на 0,03% (нула цяло, нула три процента) за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10% (десет процент) от стойността на договора. 

6.2 Плащането на неустойката не освобождава страната от реално 

изпълнение на задълженията по договора. 

6.3 Обезщетение не се дължи в случай на възникване на 

обстоятелства по т. 9.2 за прекратяване изпълнението на настоящия договор.  

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

6.1 Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра, по 

един за всяка от страните; 

6.2 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; 

6.3 Възникналите спорове по приложението и тълкуването на 

настоящия договор подлежат на уреждане чрез пряко договаряне, а в случай на 

несъгласие, спорът ще бъде отнасян към компетентния граждански съд; 

6.4  Всички допълнения и изменения на настоящия договор имат 

стойност, само ако са писмени, подписани и подпечатани и от двете страни; 

6.5 Кореспонденцията между страните във връзка с изпълнението на 

този ДОГОВОР се извършва в писмена форма на следните адреси. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

гр.Варна, 9000   

ул. "Преслав" 16  

тел. 052 /552 471                                           

факс. 052 / 603 259  

e-mail:L.Lecheva@armf.bg  

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ 

СИЛИ 

  УПРАВИТЕЛ НА 

 

 

            

 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 

 

 

 

СЪГЛАСУВАНО: 

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
 


