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         І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 Правоотношенията, свързани с организирането и провеждането на 

ограничената процедура се уреждат от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата 

документация.  
 

 А. Възложител на обществената поръчка. 

 По смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗОП и на тази документация възложител на 

обществената поръчка е началникът на Националната служба за охрана. 
 

Б. Предмет на обществената поръчка вид процедура и прогнозна стойност. 

Предметът на обществената поръчка е доставка на два леки бронирани 

автомобила - висок клас. 

В предмета на поръчката е включена информация, подлежаща на класификация 

като „държавна тайна“. Нивото на класификация за сигурност на информацията е 

„поверително“. 

Техническите и функционалните изисквания към леките автомобили – предмет 

на поръчката са посочени в две технически спецификации: техническа спецификация 

№ 1 – приложение № 1 към настоящата документация и техническа спецификация 

№2 – приложение № 2 към настоящата документация (техническа спецификация № 2 

е маркирана с гриф за сигурност на информацията „поверително“).  

От датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на 

Европейския съюз възложителят предоставя достъп до настоящата документация за 

участие на адрес: http://www.nso.bg/contindex.php?link=procurements, профил на 

купувача, с изключение на техническа спецификация № 2 (приложение № 2 от 

документацията). Техническа спецификация № 2 ще се предоставя съгласно 

изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) на 

кандидатите, които възложителят ще покани след проведен предварителен подбор. 

Настоящата поръчка ще се възложи след провеждане на ограничена процедура 

по смисъла на чл. 19, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и чл. 160 от ЗОП, при 

спазване разпоредбите на Част четвърта от Закона за обществените поръчки. На 

първия етап от процедурата кандидатите могат да заявяват желанието си за участие 

като подават заявления, съдържащи информация относно липсата на основания за 

отстраняване и съответствието им с критериите за подбор. На втория етап от 

процедурата, кандидатите, поканени от възложителя след проведения предварителен 



подбор, подават оферти за участие, съдържащи техническо предложение, ценово 

предложение и др. 
 

Прогнозната стойност на поръчката е 2000000.00 (два милиона) лева без ДДС. 
 

Общата стойност на обществената поръчка не може да надвишава 2000000.00 

(два милиона) лева без ДДС. Кандидат, който предложи по-висока стойност от 

посочената, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

В. Изисквания на възложителя. 

1. Предлаганите леки бронирани автомобили – висок клас да отговарят на 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническа спецификация № 1 

и техническа спецификация № 2 (приложения № 1 и № 2 от документацията за 

участие). 

2. Леките бронирани автомобили да са фабрично нови, неупотребявани, 

произведени през 2016 г. 

3. Автомобилите да са от една марка и модел.  

4. Кандидатът, в случай, че не е производител, да е официален представител 

или оторизиран дилър, или оторизиран представител, или официален вносител на 

предлаганите автомобили, като действа в рамките на дистрибуторската система, 

установена от производителя на съответните марки и модели автомобили на 

територията на Република България. 

5. Сервизното обслужване и ремонтните дейности по време на гаранционните 

срокове на доставените автомобили ще се извършва в сервиза на възложителя. 

По искане на оторизирани служители на възложителя към изпълнителя, 

сервизно обслужване и ремонтни дейности по време на гаранционните срокове на 

доставените автомобили се извършват в сервиза на изпълнителя. В случаите по 

предходното изречение, при отправено искане от оторизирани служители на 

възложителя,  изпълнителят е длъжен да извърши безплатно гаранционните ремонти. 

6. Кандидатът, определен за изпълнител, да достави безплатно, заедно с 

доставката на автомобилите, диагностичен уред, софтуер за него, както и да осигури 

по време на гаранционните срокове безплатното периодично обновяване на софтуера. 

7. Срок за изпълнение на обществената поръчка: до 31.01.2017 г. 

8. Местоизпълнение: мястото на изпълнение на доставката е гаража на 

Националната служба за охрана с административен адрес гр. София, бул. „Черни 

връх” № 43.  

9. Предлагана цена и начин на образуване:  

Кандидатът предлага цена чрез попълване на ценово предложение по образец. 

Цената трябва да включва всички елементи, посочени в техническа спецификация № 

1 и техническа спецификация № 2 (приложения № 1 и № 2 от документацията за 

участие). Цената е в български лева и включва всички разходи за изпълнение на 

доставката съгласно изискванията на възложителя, включително транспорт DDP 

София - адреса на възложителя, транспортни застраховки, митнически сборове, такси, 

диагностичен уред /заедно със софтуер и необходимите периодични актуализации за 

уреда/, обучения и др. 

10. Начин на плащане: 

Цената се заплаща в български левове по банков път. Плащането се извършва 

както следва: 

- в срок до 25 (двадесет и пет) календарни дни от сключване на договора, 

възложителят превежда авансово 40 % (четиридесет процента) от общата цена по 

договора с включен ДДС. В този случай преди превода по предходното изречение 

изпълнителят е длъжен да предостави на възложителя гаранция за пълния размер на 



предвидената по авансовото плащане сума с включен ДДС, със срок на валидност до 

06.03.2017 година включително;  

- остатъкът от 60 % (шестдесет процента) от общата цена на договора с 

включен ДДС се заплаща в срок до 30 (тридесет) календарни дни от приемането на 

автомобилите, предмет на договора, с приемателно-предавателен протокол по реда на 

договора и представяне на фактура от изпълнителя; 

- възложителят има право, ако желае, да заплати авансово (преди извършването 

на доставката) остатъкът от 60 % (шестдесет процента) от общата цена на договора /с 

вкл. ДДС/. В този случай преди превода по предходното изречение изпълнителят е 

длъжен да предостави на възложителя гаранция за пълния размер на предвидената за 

авансово предоставяне сума с вкл. ДДС, със срок на валидност до 06.03.2017 година 

включително.  

 

11. Специфични изисквания за защита на класифицираната информация. 

При изпълнение на поръчката се спазват специфични изисквания за защита на 

класифицирана информация, описани в проекта на договор (проектът на договор е 

приложение № 10 от документацията за участие). 

 

Г. Критерий за възлагане. 

Критерият за възлагане на обществената поръчка е „оптимално съотношение 

качество/цена“. Методиката за оценка е посочена в Раздел IX от настоящата 

документация. 

 

         Раздел II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

 А. Условия за участие в процедурата. 

 

 1. В ограничената процедура може да участва кандидат, който отговаря на 

условията, предвидени в чл. 10, ал. 1 от ЗОП, както и на следните критерии за подбор: 

 а/ кандидатът да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС 

EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват доставка на автомобили; 

 б/ кандидатът да притежава валидни удостоверение по индустриална сигурност 

съгласно Глава шеста, Раздел VI от ЗЗКИ до ниво „поверително” или по-високо, 

разрешения за достъп до класифицирана информация до ниво „поверително” или по-

високо на: 

          - лицата по чл. 157, ал. 4 от ЗОП и чл. 40 от ППЗОП; 

          - на работници/служители на кандидата, на които последният предвижда да 

възложи действия по сключването на договор и/или изпълнение на договора, 

свързани с класифицирана информация; 

          - в случай, че е приложимо - за лицето, което подава офертата, когато не е 

законният представител на кандидата.  

          Възложителят признава разрешенията за достъп до класифицирана информация, 

издадени в съответствие със законодателството на държавата членка, в която 

кандидатът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или 

двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което 

Република България е страна. При условията и по реда на Закона за защита на 

класифицираната информация възложителят може да поиска извършване на 

допълнителни проучвания в съответната държава членка (чл. 158, ал. 5 ЗОП). 

  В случай, че при изпълнение на поръчката кандидатът ще ползва 

подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, 

съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. 



 

  Възложителят изисква кандидатът, в случай, че не е производител, да е 

официален представител или оторизиран дилър, или оторизиран представител, или 

официален вносител на предлаганите автомобили, като действа в рамките на 

дистрибуторската система, установена от производителя на съответните марки и 

модели автомобили на територията на Република България. 

 

2. Възложителят отстранява от участие в процедурата кандидат: 

а/ който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 

253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

б/ който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по буква „а“, в друга държава членка или трета 

страна; 

в/ за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

г/ обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите 

си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в 

случай че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която 

е установен; 

д/ 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 

кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако 

е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

е/ с влязло в сила съдебно решение е установено, че е виновен за 

неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по 

отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките;  

ж/ установено е, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на изпълнението на 

критериите за подбор; 

з/ установено е от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на 

класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, 

включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, 

поради което е налице риск от заплаха за националната сигурност; 

и/ е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг кандидат в 

обществената поръчка. 

3. Основанията по т. 2, букви „а“, „б“, „в“ и „ж“ се отнасят за лицата, които 

представляват кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други 

лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 

тези органи. 

4. Посочените в т. 2 основанията за отстраняване от процедурата се прилагат и 

по отношение на подизпълнителите, ако има такива.  

5. Кандидатите в процедурата са длъжни да уведомят писмено възложителя в 

тридневен срок от настъпване на обстоятелства по т. 2. 

  6. Кандидат в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, 

няма право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 

неговата надеждност. 
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            7. При кандидати обединения, участниците в обединение от физически и/или 

юридически лица да определят партньор, който да представлява обединението пред 

възложителя за настоящата обществена поръчка. 

           8. При изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението 

отговарят солидарно. 

  9. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях 

лица не могат пряко или косвено да участват в ограничената процедура, включително 

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

юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 

Б. Доказателства (документи за представяне от кандидата). 

 

1. За участие в процедурата кандидатът представя: 

а/ заверено копие на издаден за него валиден сертификат за управление на 

качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват доставка 

на автомобили; 

б/ копие на удостоверение по индустриална сигурност съгласно Глава шеста, 

Раздел VI от ЗЗКИ до ниво „поверително” или по-високо; 

в/ списък, придружен с копия на разрешения за достъп до класифицирана 

информация до ниво „поверително” или по-високо на: 

- лицата по чл. 157, ал. 4 от ЗОП и чл. 40 от ППЗОП; 

- на работници/служители на кандидата, на които последният предвижда да 

възложи действия по сключването на договор и/или изпълнение на договора, 

свързани с класифицирана информация; 

- в случай, че е приложимо - за лицето, което подава офертата, когато не е 

законният представител на кандидата; 

г/ заверено копие от документ, от който се установява, че кандидатът, в случай, 

че не е производител, е официален представител или оторизиран дилър, или 

оторизиран представител, или официален вносител на предлаганите автомобили, 

който действа в рамките на дистрибуторската система, установена от производителя 

на съответните марки и модели автомобили на територията на Република България; 

д/ декларации за липсата на основания за отстраняване по т. 2 от раздел II.А: 

- декларации за обстоятелствата по т. 2, букви „а“, „б“, „в“ и „ж“ от раздел II.А 

(по образец - приложение № 3 към настоящата документация); 

- декларации за обстоятелствата по т. 2, букви „г“, „д“, „е“, „з“ от раздел II.А 

(по образец - приложение № 4 към настоящата документация); 

- декларация за обстоятелството по т. 2, буква „и“ от раздел II.А (по образец - 

приложение № 5 към настоящата документация). 

2. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице същият 

представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, 

което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. 

3. За доказване на липсата на основания за отстраняване кандидатът, избран за 

изпълнител, представя: 

а/ за обстоятелствата по т. 2, б. „а“ от раздел II.А - свидетелство за съдимост; 

б/ за обстоятелствата по т. 2, б. „г“ от раздел II.А - удостоверение, издадено от 

Агенцията по вписванията; 



в/ за обстоятелството по т. 2, б. „д“ от раздел II.А - удостоверение от органите 

по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на 

кандидата. 

 

                                            Раздел ІІІ. ГАРАНЦИИ  

 

1. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 % (три 

процента) от стойността на договора без ДДС. Определеният изпълнител сам избира 

формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или 

застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.  

2. От посочените в предходната точка 3 % изпълнителят е длъжен да осигури 

1% (един процент) от стойността на договора без ДДС като гаранция за изпълнение в 

периода на гаранционната отговорност на изпълнителя. 

3. В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Националната 

служба за охрана в Българската народна банка: IBAN: BG 74 BNBG 96613300146001, 

BIC: BNBGBGSD. Възложителят задържа/усвоява гаранцията при условията на 

проекта за договор (приложение № 10 от документацията). 

4. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на възложителя и е 

неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят 

заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение/я по договора и/или ги е изпълнил 

неточно. Влиза в сила от датата на издаването й и има срок на валидност равен на 

най-дългия гаранционен срок от офертата на изпълнителя, удължен с два месеца. 

Банковата гаранция се издава при съобразяване с т. 2 от настоящия раздел. 

Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея при 

условията, предвидени в договора (проектът на договор е приложение № 10 от 

документацията). 

5. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност до изтичане на най-дългия 

гаранционен срок от офертата на изпълнителя, удължен с два месеца. Възложителят 

следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 

Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде 

използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът 

на застраховката се съгласува с възложителя. Възложителят упражнява правата си по 

застраховката при условията, предвидени в проекта за договор (приложение № 10 от 

документацията). 

6. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения 

изпълнител преди/при подписване на договора.  

  7. Преди извършване на авансово плащане по договора на възложителя се 

представя гаранция, обезпечаваща 100 % от авансово предоставените средства. 

Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за обезпечаване на 

авансово предоставените средства - парична сума, банкова гаранция или застраховка, 

обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В 

зависимост от избраната от изпълнителя форма на гаранцията се прилагат съответно 

т. 3, т. 4 или т. 5 от този раздел. 

8. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение или за авансово 

плащане при условията, посочени в договора (приложение № 10 към 

документацията), без да дължи лихви за периода, през който същите са престояли при 

него.  

 



 Раздел IV. ЕЗИК, ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ И ЗАВЕРКА НА 

КОПИЯТА 

 

Възложителят изисква заявлението за участие, офертата и всички документи, 

подготвени от кандидатите в ограничена процедура, вкл. и цялата кореспонденция с 

кандидатите, да бъдат на български език. 

Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод 

на български език, за верността на който кандидатът отговаря. 

Всички документи в офертата да бъдат подписани от лице, което 

представлява кандидата или от лице, упълномощено от представляващия 

кандидата с нотариално заверено пълномощно /с изключение на личните 

декларации, които се подписват от лицето – декларатор/.  

Документи, представени под формата на копия, да бъдат заверени на всяка 

страница с надпис „вярно с оригинала” и подпис на представляващия. 

 

Раздел V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА

  

А. Заявление. 

 

При изготвяне на заявлението кандидатът да спазва точно обявените от 

възложителя условия. 

Заявлението е със съдържание съгласно чл. 106, ал. 1 от ППЗОП. 

Заявлението за участие се изготвя по образец - приложение № 7 към 

документацията за участие. Заявлението за участие съдържа и данни за ЕИК по чл. 23 

от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. 

Към попълнения образец на заявление за участие се прилагат: 

1. пълен списък на всички представяни документи, вкл. попълнения образец на 

заявление; 

2. декларации за липсата на основания за отстраняване по т. 2 от раздел II.А: 

- декларации за обстоятелствата по т. 2, букви „а“, „б“, „в“ и „ж“ от раздел II.А 

(по образец - приложение № 3 към настоящата документация); 

- декларации за обстоятелствата по т. 2, букви „г“, „д“, „е“, „з“ от раздел II.А 

(по образец - приложение № 4 към настоящата документация); 

- декларация за обстоятелството по т. 2, буква „и“ от раздел II.А (по образец - 

приложение № 5 към настоящата документация). 

3. заверено копие на издаден за него валиден сертификат за управление на 

качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват доставка на 

автомобили; 

4. заверено копие от документ, от който се установява, че кандидатът, в случай, 

че не е производител, е официален представител или оторизиран дилър, или 

оторизиран представител, или официален вносител, който действа в рамките на 

дистрибуторската система, установена от производителя на съответните марки и 

модели автомобили на територията на Република България; 

5. копие на удостоверение по индустриална сигурност съгласно Глава шеста, 

Раздел VI от ЗЗКИ до ниво „поверително” или по-високо; 

6. списък, придружен с копия на разрешения за достъп до класифицирана 

информация до ниво „поверително” или по-високо на: 

 - лицата по чл. 157, ал. 4 от ЗОП и чл. 40 от ППЗОП; 



          - на работници/служители на кандидата, на които последният предвижда да 

възложи действия по сключването на договор и/или изпълнение на договора, 

свързани с класифицирана информация; 

          - в случай, че е приложимо - за лицето, което подава офертата, когато не е 

законният представител на кандидата; 

7. когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице същият 

представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, 

което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. 

При представяне на документите кандидатите спазват разпоредбите на чл. 106, 

алинеи 3, 4, 5 и 6 от ППЗОП. 

Заявлението се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр. 

В образеца на заявление са оставени празни полета (редове), в които кандидатът 

попълва изискваната информация. Където е необходимо, възложителят дава 

допълнителни указания за попълване, намиращи се под или след съответното поле 

(ред). Празните полета (редове) се разширяват съобразно попълваната информация. 

При по-голям обем информация същата може да се изготви и представи в отделно 

приложение към заявлението, а в празното поле (ред) да се впише изрична препратка 

към него. 

Заявлението трябва да е написано четливо, да няма механични или други явни 

поправки по него. 

Заявлението, заедно с посочените по-горе документи се поставят в непрозрачна 

опаковка, която се запечатва и надписва по следния начин: 
 

До Националната служба за охрана, гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, 

Регистратура за класифицирана информация 

Заявление за участие в ограничена процедура „Доставка на два леки бронирани 

автомобила - висок клас“ 

Върху опаковката кандидатът поставя и надпис, съдържащ: наименованието на 

кандидата, включително участниците в обединението, когато е приложимо, точен 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

 

Б. Оферта. 

 
В процедурата оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил 

след проведен предварителен подбор. Всеки кандидат може да представи само една 

оферта за участие в процедурата. 

При изготвяне на офертата кандидатът следва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия.  

Офертата е със съдържание съгласно чл. 106, ал. 2 от ППЗОП.  

 Офертата се изготвя само в един вариант, съобразно изискванията на 

възложителя. Не се допуска предлагане на алтернативни решения (повече от един 

вариант) по отношение на технически и функционални характеристики на 

автомобилите, марка, модел, цени, гаранционен срок или други съществени елементи. 

Офертата задължително следва да включва пълния обем на поръчката. Не се 

допуска оферта за част от обществената поръчка. 

Офертата трябва да съдържа: 

1. техническо предложение (по образец - приложение № 8 от настоящата 

документация), което включва: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя; 



б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

в) декларация за срока на валидност на офертата. Срокът на валидност на 

офертата включва времето, през което кандидатите са обвързани с условията на 

представените от тях оферти. Този срок е еднакъв за всички кандидати. Офертите на 

кандидатите в ограничената процедура трябва да бъдат със срок на валидност 4 

(четири) месеца, считано от крайния срок за получаването им.  

Към попълнения образец на техническо предложение се прилага документ за 

упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на кандидата. 

2. Ценово предложение, съдържащо предложението на кандидата относно 

цената за придобиване на предмета на поръчката (по образец - приложение № 9 към 

настоящата документация); 

3. Когато е приложимо: 

а) вида и дела на работите, които ще бъдат възложени на подизпълнители, 

и/или 

б) предложените подизпълнители и документи, с които се доказва спазването 

на изискванията за подбор за всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие. 
 

Опаковката на офертата включва документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа 

ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 

 
Техническото предложение се изготвя и подписва в един оригинален 

екземпляр, по образец - приложение № 8 към документацията. В образеца на 

техническо предложение са оставени празни полета (редове), в които кандидатът 

попълва конкретните си предложения или други данни. Където е необходимо, 

възложителят дава допълнителни указания за попълване, намиращи се под или след 

съответното поле (ред). Празните полета (редове) се разширяват съобразно 

попълваната информация. При по-голям обем информация същата може да се изготви 

и представи в отделно приложение към техническото предложение, а в празното поле 

(ред) да се впише изрична препратка към него. 

Техническото предложение трябва да е написано четливо, да няма механични 

или други явни поправки по него. 

 
Ценовото предложение се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр, по 

образец - приложение № 9 от документацията. Указанията за попълване на образеца 

на техническо предложение се прилагат и при попълване и на образеца на ценово 

предложение.  

Условия при посочване на цената от кандидатите: 

а/ цената се посочва с цифри и с думи; 

б/ при разлика между цифрите и думите за вярна се приема цената, написана с 

думи. 

Попълненият образец се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“.  В същия плик по преценка на кандидата се 

поставят и други документи, съдържащи информация за цената или начина на 

формирането ѝ.  

 
Посочените по-горе документи, заедно с отделно запечатания непрозрачен 

плик „Предлагани ценови параметри“, се поставят в запечатана, непрозрачна 

опаковка, която се надписва по следния начин: 
 



До Националната служба за охрана, гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, 

Регистратура за класифицирана информация 

Оферта за участие в ограничена процедура „Доставка на два леки бронирани 

автомобила - висок клас“ 

Върху опаковката кандидатът поставя и надпис, съдържащ: наименованието на 

кандидата, включително участниците в обединението, когато е приложимо, точен 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

 

          Раздел VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА 

 

А. Крайният срок за получаване на заявления в сградата на Националната 

служба за охрана, гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, е до 17:00 часа на датата, 

посочена в обявлението за поръчката. 

Заявленията се представят в запечатана непрозрачна опаковка от кандидата или 

от упълномощен от него представител - лично, или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. 

При приемане на заявленията върху опаковката се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването и тези данни се записват във входящ регистър, за 

което на приносителя се издава документ. 

Заявления, представени след изтичане на крайния срок, не се приемат. Не се 

приемат и заявления, поставени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост. Такова заявление незабавно се връща на кандидата след съответно 

отбелязване в регистъра. 

В случай, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на 

заявления все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от 

представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията на лицата от 

списъка се завеждат във входящ регистър. В този случай се приемат заявления само 

от лица, които са включени в списъка. 

До изтичането на срока за подаване на заявления всеки кандидат може да 

промени, да допълни или да оттегли заявлението си. 

Б. Крайният срок за получаване на офертите в сградата на Националната 

служба за охрана, гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, е до 17:00 часа на датата, 

посочена в поканата на възложителя за подаване на оферти за участие в поръчката. 

Оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен 

предварителен подбор. 

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка от кандидата или от 

упълномощен от него представител - лично, или чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. 

При приемане на офертите върху опаковката се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването и тези данни се записват във входящ регистър, за 

което на приносителя се издава документ. 

Оферти, представени след изтичане на крайния срок, не се приемат. Не се 

приемат и оферти, поставени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост. Такава оферта незабавно се връща на кандидата след съответно отбелязване в 

регистъра. 

В случай, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти 

все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от 

представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от 

списъка се завеждат във входящ регистър. В този случай се приемат оферти само от 

лица, които са включени в списъка. 



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

промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

 

                     Раздел VII. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР 

 

А. Отваряне на заявленията. 

Отварянето на заявленията ще се извърши от 10.00 часа на 11.10.2016 г. в 

Националната служба за охрана: гр. София, бул. „Черни връх” № 43, 

Административна сграда, ет. 4, заседателна зала. 

Действията на комисията по отваряне на заявленията са публични. На тях могат 

да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ 

представителната им власт. 

Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното 

присъствие. 

Комисията отваря заявленията по реда на тяхното постъпване, оповестява 

тяхното съдържание. 

След това комисията продължава работата си самостоятелно. 

 

Б. Разглеждане на заявленията. 

 

Комисията проверява заявлението и документите към него за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя в раздел II от документацията за участие и съставя протокол. 

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола 

и изпраща протокола на всички кандидати в деня на публикуването му в профила на 

купувача. 

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола кандидатите, 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 заявления за 

участие. 

След изтичането на петдневният срок комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от 

кандидатите, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица. 

Комисията представя протокол с резултатите от предварителния подбор на 

възложителя. В срок до 5 работни дни от датата на приемане на протокола 

възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да 

представят оферти. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на 

обявените от възложителя изисквания, и мотивите за това. 

Поканата за представяне на оферти се изпраща едновременно до избраните 

кандидати в 3-дневен срок от: изтичането на срока за обжалване - когато решението 

не е обжалвано, а ако е обжалвано - не е направено искане за налагане на временна 



мярка; влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна 

мярка; влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка. 

 

           Раздел VIII. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

 

А. Отваряне на офертите. 

 

Отварянето на офертите ще се извърши в Националната служба за охрана: гр. 

София, бул. „Черни връх” № 43, Административна сграда, ет. 4, заседателна зала, на 

датата и мястото, посочени в поканата.  

Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На тях могат да 

присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ 

представителната им власт. 

Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното 

присъствие. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, оповестява тяхното 

съдържание и проверява наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предлага 

по един от присъстващите представители на другите кандидати да подпише 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ не се отварят на този етап 

от процедурата и предлаганите ценови параметри не се съобщават на присъстващите 

(вж. по-долу буква “Б” на настоящия раздел). 

След това комисията продължава работата си самостоятелно. 

 

Б. Разглеждане на офертите. 

 

1. Комисията проверява съответствието на офертите с предварително 

обявените условия. 

Комисията пристъпва към разглеждане на офертите на кандидатите, в частта им 

техническо предложение. Проверява ги за пълнота и съответствие на съдържанието 

съгласно документацията за участие. 

Съответствие по съдържание означава точно съобразяване без отклонения от 

изискванията, с изключение на случаите, в които това е изрично допустимо. 

Когато при разглеждането на офертата в частта й техническо предложение, 

комисията установи, че тя не отговаря по съдържание на изискванията на 

възложителя, предлага съответния кандидат за отстраняване от процедурата. 

2. След извършване на проверката по т. 1 от настоящия раздел комисията 

извършва оценяването по показателите „гаранционни условия“ и „технически данни 

на автомобилите“ по методиката, посочени Раздел IX. 

Комисията обявява резултатите от оценяването по показателите „гаранционни 

условия“ и „технически данни на автомобилите“ и датата, часа и мястото за отваряне 

и оповестяване на ценовите оферти. Обявяването се осъществява чрез съобщение на 

интернет адреса на възложителя: http://www.nso.bg/contindex.php?link=procurements, 

„Профил на купувача”. 



При отварянето на пликове с предлаганата цена могат да присъстват 

кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ 

представителната им власт. Присъстващите представители се подписват в регистър, 

удостоверяващ тяхното присъствие. 

Комисията не отваря плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

кандидати, чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя. 

 

3. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава резултатите от 

оценяването по показателите „гаранционни условия“ и „технически данни на 

автомобилите“, след което оповестява предлаганите цени.  

Комисията извършва проверка на ценовите предложения за съответствие на 

съдържанието им с изискванията на възложителя. 

Ако има разлика в сумите, изписани с цифри и словом, за валидна се смята 

сумата, изписана словом. 

В случай, че някой кандидат предложи цена която подлежи на оценяване, която 

е с повече от 20 на сто по-ниска от средната стойност на предложенията на 

останалите кандидати, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина 

на нейното образуване. 

Подробната писмена обосновка се представя от кандидата в 5-дневен срок от 

получаване на искането. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата, на които се позовава кандидатът. При 

необходимост от кандидата може да бъде изискана уточняваща информация. 

Възложителят отстранява кандидата, когато не е представил обосновката си в срок, 

когато представените доказателства не са достатъчни за да обосноват предложената 

цена, както и когато офертата не е приета съгласно чл. 72, ал. 4 и ал. 5 ЗОП.   

   

Раздел IX. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ 
  

 Оценяването и класирането на офертите се извършва според критерия 

„оптимално съотношение качество/цена“ със следните показатели: 

А – финансово предложение; 

В – гаранционни условия; 

С – технически данни на автомобилите. 

 

          Тежестта на показателите в комплексната оценка на офертата е следната: 

 

                                   Показател Тежест 

„А“ финансово предложение 50 % 

„В“ гаранционни условия 30 % 

„С“ технически данни на автомобилите 20 % 

 

Методиката за оценяване на офертите е следната: 

Оценката по всеки показател се извършва в диапазона от 1 до 10 точки, като 10 

е най-високата оценка. Оценката по съответния показател е равна на произведението 

от получения брой точки и тегловия коефициент. 

Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране оценките на 

кандидата по всички показатели. 



Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

Комплексната оценка се получава по формулата: 

Ki = A х 0.50 + В х 0.30 + С х 0.20 където: 

Ki е комплексната оценка на всяка оферта;  

i - от 1 до п - поредният номер на офертата, като п е броят на офертите, 

участващи в оценяването; 

А – оценка на офертата в точки от 1 до 10 по показателя „финансово 

предложение“; 

В – оценка на офертата в точки от 1 до 10 по показателя „гаранционни 

условия“; 

С –  оценка на офертата в точки от 1 до 10 по показателя „технически данни на 

автомобилите“. 

1. По показателя „финансово предложение“ (А) се оценява предложената от 

кандидата цена за един брой МПС. Показателят за оценка на финансовото 

предложение „А“, може да достигне максимум 10 точки. Оценката в точки от 1 до 10 

по показателя „финансово предложение“ (А) се получава по формулата: 

А = Amin/Ai х 10 като: 

Amin е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката; 

Ai е цената за изпълнение на поръчката, предложена от съответния кандидат. 

2. По показателя „гаранционни условия“ (В) се оценява ограниченията, 

предложени за продължителността на гаранционния срок, измерен в месеци и за 

пробега, измерен в километри. Може да достигне максимум 10 точки и се изчислява 

по формулата: 

В = Вп х 0,5 + Вс х 0,5 

като: 

Вп - показател за оценка на гаранцията, по отношение на пробега, измерен в 

км. 

Най-доброто предложение получава 10 точки, следващото по ред получава 7 

точки, като за всяко следващо предложение стъпката на намаляване на оценката е с 3 

точки. Най-неизгодното предложение получава 1 точка. При еднакви предложения се 

получават равен брой точки. 

Вс - показател за оценка на гаранцията, по отношение на продължителността на 

гаранционния срок. 

Вс се пресмята като отношение на гаранционния срок в месеци на оценяваното 

предложение към най-големия гаранционен срок, измерен в месеци по следната 

формула: 

(Вс / Вс max) х 10 

като: 

Вс - е гаранционният срок, предложен от съответния кандидат. 

Вс max е най-продължителният гаранционен срок измежду предложенията на 

всички кандидати. 

3. Показателят „технически данни на автомобилите“ (С) се състои от два 

компонента и се оценяват максималната мощност и средния разход на гориво смесен 

цикъл по данни на производителя  на автомобилите. Може да достигне максимум 10 

точки и се получава по следната формула: 

С = См + Ср 

като: 

См - показател за оценка на максималната мощност на автомобила. Пресмята се 

като отношение на мощността на съответното предложение към максималната 

мощност от всички предложения, умножено по 5, по следната формула: 

(М / М max ) х 5 като: 



М - мощност на съответното предложение, измерена в kW; 

М max - най-високата мощност от всички предложения, измерена в kW. 

Ср - показател за оценка на разхода на гориво на автомобила за 100 км. пробег 

в смесен цикъл (по данни на производителя). Пресмята се като отношение на 

минималния разход на гориво от всички предложения, към разхода на гориво на 

съответното предложение, умножено по 5, по следната формула: 

(Pmin / Р ) х 5 като: 

Pmin - най-нисък среден разход на гориво от всички предложения, измерен в 

литри за 100 км. пробег смесен цикъл (по данни на производителя); 

Р - среден разход на гориво на оценяваното предложение. 

 

 Предвиденото в настоящата документация да се тълкува и изпълнява 

при пълно и стриктно съобразяване със ЗОП и ППЗОП. За неуредените от 

настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и 

ППЗОП. 
 

   Неразделна част от настоящата документация са: 

 

      Приложение № 1: техническа спецификация № 1; 

Приложение № 2: техническа спецификация № 2 (с гриф за сигурност на 

информацията „поверително“); 

Приложение № 3: образец на декларация по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП; 

Приложение № 4: образец на декларация по чл. 157, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 6 от ЗОП; 

Приложение № 5: образец на декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП; 

Приложение № 6: образец на 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; 

Приложение № 7: образец на заявление за участие; 

Приложение № 8: образец на техническо предложение; 

Приложение № 9: образец на ценово предложение; 

Приложение № 10: проект на договор; 

      Приложение № 11: решението на началника на Националната служба за охрана за 

откриване на обществената поръчка; 

Приложение № 12: обявление за обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

                                                                                                           Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 
 

на лек брониран автомобил - висок клас  

 

по обществена поръчка с предмет 

 „Доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас“ 

 

1. Тип на каросерията – с 4 врати. Габаритни размери: 

         - дължина – над 5 200 мм. 

         - ширина – над 1 850 мм. 

         - височина – над 1 450 мм. 

         - междуосие – над 3 100 мм. 

         2. Двигател – бензинов, с максимална мощност над 360 kW и въртящ момент 

повече от 500 Nm. 

         3. Трансмисия – автоматична предавателна кутия с не по-малко от 6 степени. 

         4. Динамични характеристики : 

         - максимална скорост – над 180 км/ч 

         - ускорение от 0-100 км/ч – под 8 s. 

         5. Разход на гориво - по-малко от 18 литра за 100 километра пробег в смесен 

цикъл (по данни на производителя). 

         6. Екологични изисквания – стандарт за емисия на изгорелите газове не по-

малко от EU 6 или еквивалентно/и. 

         7. Системи за сигурност и безопасност. 

         - антиблокираща спирачна система с асистенти за аварийно спиране и за 

потегляне по наклон; 

         - системи за реакция при критична ситуация в случай на потенциална опасност; 

         - електронна програма за стабилност; 

         - система срещу боксуване и поднасяне на автомобила; 

        - въздушни възглавници – фронтални и странични за всички пътници в 

автомобила; 

        - предпазни колани и комфортни подглавници за всички места в автомобила; 

        - автоматично заключване на автомобила след потегляне; 

        - система за подпомагане на паркирането; 

        - допълнителна защита на картера на двигателя; 

        - отопление на течността за измиване на челното стъкло; 

        - система за следене на налягането на въздуха в гумите; 

        - предни и задни светлини за движение в мъгла; 

        - отопление на задното стъкло; 

        - огледала с функция против заслепяване и електрическо регулиране; 

        - фабричен имобилайзер; 

        - LED светлини. 

        8. Системи за комуникация. 

        - мултимедийна система с цветен дисплей и стандартна за модела аудио уредба; 

        - TV тунер и видео плейър; 

        - входове за аудио, видео, USB и SD - карта; 

        - подготовка за телефон; 

        - разговорна уредба Bluetooth; 

        - мултифункционален волан с управление на аудио уредбата. 



        9. Допълнително оборудване. 

        - адаптивно окачване за движение в различни режими; 

        - автоматична климатична инсталация, с отделно управление за задните места;  

       - врати с комфортно сервозатваряне и фиксатори за задържане в отворено 

състояние; 

       - дистанционно отваряне на капака на багажното отделение; 

       - климатизирани седалки с вентилация и отопление; 

       - борд компютър за сервизна информация, с предупреждения за възможни 

неизправности; 

       - централно заключване с дистанционно управление; 

       - джанти от леки сплави; 

       - поставки и отделения за вещи във вратите и подлакътниците; 

       - допълнително осветление за четене; 

       - седалки с електрическо регулиране; 

       - електрически щори на задното стъкло и на задните врати; 

       - тапицерия от естествена кожа; 

       - заводски тонирани стъкла; 

       - фабрични стелки за предните и задните места в автомобила; 

       - инструкция за експлоатация; 

       - цвят – черен металик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 



                   Приложение № 3 
                         (образец на декларация) 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП 

 

Подписаният (ата): 

 _____________________________________________________________________, 

     (име, презиме и фамилия) 

с постоянен адрес _____________________________, л.к. № ________________, издадена на 

_____________ от ___________________, ЕГН _________________, - 

___________________________________________________________________, 

           (ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н.) 

в ___________________________________, със седалище и адрес на управление 

(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение) 

______________________________, рег. по ф.д. №_________ на ______________ съд, парт. № 

___ т. ___ р. ___ стр. ___, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ _____________, кандидат/участник в 

обединение, което не е ЮЛ, в ограничена процедура с предмет „Доставка на два леки 

бронирани автомобила - висок клас“, 

ДЕКЛАРИРАМ 

пред Националната служба за охрана, че: 
 

 1. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 

159г, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321 и 321а от 

Наказателния кодекс (в случай на реабилитация – посочва се изрично). 

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

1, в друга държава членка или трета страна (в случай на реабилитация – посочва се изрично). 

 3. В настоящата процедура нямам конфликт на интереси по смисъла § 2, т. 21 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

 4. Документите, представени в процедурата, свързани с удостоверяване на липсата на 

основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор за 

…………………………………………… - кандидат/участник в обединение, са изцяло верни, 

за което се подписвам по-долу. 

 5. ** Горепосочената информация, както следва:   

 по т. ………………………………………………… (посочва се съответната точка от 

декларацията и обстоятелството) се съдържа в следния(те) публичен(ни) регистър(ри) 

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

 или 

 по т. ………………………………………………… (посочва се съответната точка от 

декларацията и обстоятелството) …………………………. (посочва се компетентният орган, 

който е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, 

съобразно законодателството на държавата, в която кандидатът/ участникът в обединение, 

което не е ЮЛ, е установен). 

 …………………………………………. 

 Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на 

провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 3-дневен срок от 

настъпването им. 

 

______________2016 г.                    ДЕКЛАРАТОР: ………………….. 

 

 

* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за кандидата, за всеки от участниците в 

обединение, което не е ЮЛ Декларацията се представя от всяко от лицата, посочени в чл. 40 ППЗОП.  

** Попълва се толкова пъти, колкото е необходимо, като може да се прибавят или заличават редове.  
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                   Приложение № 4 
                       (образец на декларация) 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

по чл. 157, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4  и т. 6 от ЗОП 

 

Подписаният (ата): 

1*. ____________________________________________________________, 

     (име, презиме и фамилия) 

с постоянен адрес _____________________________, л.к. № ________________, 

издадена на _____________ от ___________________, ЕГН _________________, - 

___________________________________________________________________, 

           (ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н) 

в ___________________________________, със седалище и адрес на управление 

(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение) 

______________________________, рег. по ф.д. №_________ на ______________ съд, 

парт. № ___ т. ___ р. ___ стр. ___, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ _____________, 

кандидат/участник в обединение, което не е ЮЛ, в ограничена процедура с предмет 

„Доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас“, 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

пред Националната служба за охрана, че: 

 

 1. Кандидатът/участникът в обединение, което не е ЮЛ, 

……………………………………… не е обявен в несъстоятелност, не е в производство 

по несъстоятелност, не е в процедура по ликвидация, не е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не е 

преустановил дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – не се 

намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. 

 2. Кандидатът/участникът в обединение, което не е ЮЛ, 

……………………………………… няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихви по тях към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът е установен (в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е 

влязъл в сила – посочва се изрично).  

 3. По отношение …………………………………………………… - кандидат/ 

участник в обединение, което не е ЮЛ, няма влязло в сила съдебно решение, с което да 

е установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на 

доставките. 

 4. * * Горепосочената информация, както следва:   

 по т. ………………………………………………… (посочва се съответната точка 

от декларацията и обстоятелството) се съдържа в следния(те) публичен(ни) 

регистър(ри) 

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

 …………………………………………. 

или 

 по т. ………………………………………………… (посочва се съответната точка 

от декларацията и обстоятелството) …………………………. (посочва се компетентният 
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орган, който е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на 

възложителя, съобразно законодателството на държавата, в която кандидатът / 

участникът в обединение, което не е ЮЛ, е установен). 

 …………………………………………. 

5. По отношение …………………………………………………… - кандидат/ 

участник в обединение, което не е ЮЛ, не е установено от службите за сигурност по 

смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и 

да е доказателства, включително разузнавателни средства, че кандидатът не притежава 

необходимата надеждност, поради което е налице риск от заплаха за националната 

сигурност. 

 

 Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК.  

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на 

провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 3-дневен 

срок от настъпването им. 

 

 

 

______________2016 г.   ДЕКЛАРАТОР: ………………….. 

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за кандидата, за всеки от участниците в 

обединение, което не е ЮЛ. Декларацията се представя от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да представляват съответното юридическо лице.  

** Попълва се толкова пъти, колкото е необходимо, като може да се прибавят или заличават 

редове.  
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                   Приложение № 5 
                         (образец на декларация) 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

по чл. 101, ал. 11 ЗОП 

 

Подписаният (ата): 

__________________________________________________________________, 

     (име, презиме и фамилия) 

с постоянен адрес _____________________________, л.к. № ________________, 

издадена на _____________ от ___________________, ЕГН _________________, - 

___________________________________________________________________, 

           (ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н) 

в ___________________________________, със седалище и адрес на управление 

(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение) 

______________________________, рег. по ф.д. №_________ на ______________ съд, 

парт. № ___ т. ___ р. ___ стр. ___, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ _____________, кандидат в 

ограничена процедура с предмет „Доставка на два леки бронирани автомобила - висок 

клас“, 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

пред Националната служба за охрана, че: 

 

 

 ……………………………………… - кандидат в ограничената процедура не е 

свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки с друг кандидат в процедурата. 

 

 Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК.  

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на 

провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 3-дневен 

срок от настъпването им. 

 

Дата на декларирането: 

 

______________2016 г.               ДЕКЛАРАТОР: ………………….. 

 

         

 

         

 

 

 

 

 
* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за кандидата, за всеки от участниците в обединение, което не 

е ЮЛ Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват съответното 

юридическо лице.  

  

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

(образец на декларация) 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

във вр. с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

Подписаният (ата): 

__________________________________________________________________, 

     (име, презиме и фамилия) 

с постоянен адрес _____________________________, л.к. № ________________, 

издадена на _____________ от ___________________, ЕГН _________________, - 

___________________________________________________________________, 

           (ФЛ, прокурист, управител, член на СД, член на УС и т.н) 

в ___________________________________, със седалище и адрес на управление 

(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ, обединение) 

______________________________, рег. по ф.д. №_________ на ______________ съд, 

парт. № ___ т. ___ р. ___ стр. ___, ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ _____________, 

кандидат/участник в обединение, което не е ЮЛ, в ограничена процедура с предмет 

„Доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас“, 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

пред Националната служба за охрана, че: 

 1. Представляваният от мен кандидат – дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

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

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС): 

 

- *не е/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно 

…………………………………………………………(*отбелязва се вярното);  

 

- ** не е/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, а именно с: .................................................. (**отбелязва се 

вярното). 

 

2. *** За представлявания от мен кандидат са налице изключенията, предвидени в 

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). 



    

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

неверни данни. 

Известни са ми последиците, произтичащи от чл. 5, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРС, 

когато  въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от същия закон. 

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на 

провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 3-дневен 

срок от настъпването им. 

 

Дата на декларирането: 

……………… 2016 г.         Подпис и печат: 

 

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

         (длъжност и име) 

 

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

       (длъжност и име) 

 

  

    

 
Забележки: 

1. По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС "дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и 

друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на 

сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий. 

2. Декларацията се попълва за всеки кандидат/ участник в обединение, което не е юридическо лице. Достатъчно е подаването 

на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват съответния кандидат/участник в обединение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение № 7 

               (Образец на заявление) 

 

До  

Националната служба за охрана  
гр. София, бул. „Черни връх” № 43 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

за участие в ограничена процедура с предмет 

„Доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас“ 

 

             от 

 

….…………………………………………………………………………….. 

                       фирма/наименование/имена на кандидата 

 

 

1. Правно-организационна форма: ………………………………………… 

2.Седалище и адрес на управление/постоянен и настоящ адрес: 

………………………………………………………………………………… 

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

пощенски код: ................................................................................................. 

  телефон: ……………………………………………………………………… 

  факс: ………………………………………………………………………….. 

електронен адрес: …………………………………………………………… 

3. ЕИК по чл. 23 от Търговския регистър, БУЛСТАТ, ЕГН и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която кандидатът е установен: 

………………………………………………………………………………… 

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

4. Идентификационен № по ДДС: …………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………… 

пощенски код: ................................................................................................. 

  телефон: ……………………………………………………………………… 

  факс: ………………………………………………………………………….. 

електронен адрес: …………………………………………………………… 

     5.1. Лице за контакти: ………………………………………………………. 

  длъжност: …………………………………………………………………..,         

  адрес: ………………………………………………………………………..,  

  телефон: …………………………………………………………………....., 

  факс: ……………………………………………………………………….... 

  електронен адрес: …………………………………………………….…..… 

    8. Обслужваща банка: ………………………………………………………. 

    IBAN ….……………………………………………………………………... 

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

    титуляр на сметката: 

     ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

   Уважаеми представители на Националната служба за охрана, 

 



С настоящото заявление, изразявам(е) желание за участие в ограничената 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на два леки 

бронирани автомобила - висок клас“, съгласно условията на документацията.   

Към заявлението си прилагам(е) документи и информация, описани в списък.  

Документите и информацията са съгласно изискванията на чл. 106, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и 

документацията за участие.  

 

 

 

 

 

 

.............................2016 г.   Подпис и печат: 

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

            (длъжност и име) 

         

 

 

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

            (длъжност и име) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Приложение № 8 
                            (образец на техническо предложение) 

 

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

(фирма/наименование на кандидата в ограничена процедура) 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

  

До  

Националната служба за охрана  
гр. София, бул. „Черни връх” № 43 

 

 

Уважаеми представители на Националната служба за охрана, 

 

След като се запознах(ме) с документацията за участие в ограничена процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на два леки бронирани 

автомобила - висок клас“, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) 

........................................................................…, заявявам(е) следното:   

1. Желая(ем) да участвам(е) в ограничената процедура и да осъществя(им) 

изцяло поръчката за доставка на два леки бронирани автомобила - висок клас, 

съгласно условията на документацията.  

2. Запознат(и) съм(сме) с всички условия и изисквания на възложителя, 

посочени в документацията за участие и ги приемам(е) изцяло и без възражения. 

3. Приемам(е) условията в проекта на договор, приложен към документацията за 

участие в обществената поръчка и при изпълнението му ще спазвам всички 

изисквания, свързани със защита на класифицираната информация, съгласно 

договора, ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане. 

4. Предлагам(е) доставка на два фабрично нови леки бронирани автомобила – 

висок клас 

………………………………………………………………………………………… ,                    

                    (посочват се марка, модел, завод - производител) 

 със следните технически характеристики: 

 

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

(последователно се посочват данните от предложението на кандидата 

относно всяка една от техническите характеристики, предвидени в техническа 

спецификация № 1 – приложение № 1 от документацията за участие. Не се 

посочват техническите характеристики, предмет на техническа спецификация 

№ 2 – приложение № 2 (поверителна) от документацията за участие).  

5. Декларирам(е), че предлаганите от мен (нас) леки бронирани автомобили 

– висок клас имат специалното оборудване, посочено в техническа 

спецификация № 2 (поверителна) – приложение № 2 от документацията за 

участие. 

6. Декларирам(е), че предлаганите от мен (нас) леки бронирани автомобили – 

висок клас са произведени през 2016 г. 

7.  Заявявам(е), че разходът на гориво на предлагания лек брониран автомобил – 

висок клас на 100 км пробег (при смесен цикъл на движение) е …….. (цифром и 

словом) литра.  



8. Заявявам(е), че максималната мощност на предлагания лек брониран 

автомобил – висок клас е ............ (цифром и словом) kW. 

9. Предлагам(е) продължителност на гаранционния срок на предлагания 

автомобил ……. (цифром и словом) месеца.  

10. Предлагам (е) продължителност на гаранционния срок …… (цифром и 

словом) километра пробег.  

11. Срокът за доставката на двата леки бронирани автомобила – висок клас до 

гаража на НСО в гр. София е до 30.12.2016 г. 

12. Декларирам(е) че сервизното обслужване и ремонтните дейности по време на 

гаранционния срок на доставените автомобили ще се извършват в сервиза на 

възложителя от служители на възложителя; 

13. Декларирам(е), че заедно с доставката на автомобилите безплатно ще 

доставя(им) диагностичен уред, софтуер за него, както и че по време на 

гаранционните срокове безплатно периодично ще обновявам(е) софтуера. 

14. Място на изпълнението на доставката е гаража на Националната служба за 

охрана: гр. София, бул. „Черни връх” № 43. 

15. При изпълнението на поръчката няма да използвам(е)/ще използвам(е) 

следните подизпълнители:……. Участието на подизпълнителите е в размер  ....… % от 

общия дял на поръчката (посочва се % за всеки от подизпълнителите). Същите ще 

изпълняват …… (описват се конкретните видове работи от предмета на поръчката за 

всеки от подизпълнителите).  

16. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се 

задължавам(е) да представя(им) преди/при подписване на договора гаранция за 

изпълнението му и изискващите се документи съгласно условията на документацията 

за участие и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

17. Срокът на валидност на тази оферта е 4 (четири) месеца, считано от датата на 

крайния срок за получаване на оферти. 

18. Прилагам документ за упълномощаване на лицето, което не е законният 

представител на кандидата (в случаите, в които е приложимо).  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: (ако има такива; описват се поотделно) 

1. Техническа характеристика на леките бронирани автомобили - …….. листа 

(не съдържаща техническите характеристики, предмет на техническа спецификация 

№ 2 – приложение № 2 (поверителна) от документацията за участие). 

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

законният представител на кандидата (в случаите, в които е приложимо); 

3. ……………………………… 

 

............................. 2016 г.   Подпис и печат: 

 

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

               (длъжност и име) 

 

* Кандидатът има право по своя преценка да допълва предложението за изпълнение на 

поръчката извън определеното по-горе минимално задължително съдържание.  
 

 

 

 

                              

 

 



                                      Приложение № 9 
                (образец ценово предложение) 

 

 

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

(фирма/наименование на кандидата в ограничената процедура) 

 

 

Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е* 
 

 

До  

Националната служба за охрана 
 гр. София, бул. „Черни връх” № 43 

 

 

  Уважаеми представители на Националната служба за охрана, 

 

След като се запознах(ме) с документацията за участие в ограничена процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на два леки бронирани 

автомобила - висок клас“, подписаният(те)……………………………………………….., 

представляващ(и) и управляващ(и) ……………………………..…………………….., 

заявявам(е) следното:   

1. Предлагам(е) цена на един брой лек брониран автомобил – висок клас 

……………………………………………… (посочват се марката и модела), описан в 

техническото ни предложение, в размер на ……………….. (цифром и словом) лв. без 

начислен ДДС и ………………(цифром и словом) лв. с начислен ДДС. 

2. Предлагам(е) обща цена на два броя леки бронирани автомобила – висок 

клас…………………………………(посочват се марката и модела) в размер на 

……………….(цифром и словом) лв. без начислен ДДС и ………………………. 

(цифром и словом) лв. с начислен ДДС. 

3. Заявявам(е), че предложената цена включва всички разходи за изпълнение на 

доставката, вкл. транспорт DDP София - адреса на възложителя, транспортни 

застраховки, митнически сборове, такси, диагностичен уред /заедно със софтуер и 

необходимите периодични актуализации за уреда/, обучения и др. 

4. Приемам(е) условията и изискванията на възложителя, посочени в 

документацията за участие, включително проекта на договор и предвидения начин на 

плащане.  
 

Приложение/я: /ако е приложимо/ 

          

............................. 2016 г.   Подпис и печат: 

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

               (длъжност и име) 

         

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

               (длъжност и име) 
 

* Кандидатът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други 

документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането й. 

 

 

 



                                                       Приложение № 10 

 

            Проект! 

           

        Д О Г О В О Р 
 

 Днес, ___.___.2016 г., в гр. София, между: 

 

 НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА (НСО), гр. София, бул. „Черни 

връх“ № 43, БУЛСТАТ 000698427, представлявана от генерал – лейтенант д-р Ангел 

Антонов – началник на НСО, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

от една страна, и от друга страна 

_______________________________________, със седалище и адрес на управление: 

________________________________, вписано в Търговския регистър на Агенцията 

по вписванията с ЕИК ______________, идентификационен № по ДДС BG 

_______________, представлявано от ________________________________________ – 

___________________, определено за изпълнител на обществена поръчка с Решение 

№ ____ от ___.___.2016 г. на началника на НСО, наричано по-нататък в договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки, след проведена ограничена 

процедура, обявена с решение № ____ от __.__.2016 г. на началника на Националната 

служба за охрана, се сключи настоящият договор за следното:  

 

    Раздел І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ купува два броя фабрично 

нови леки бронирани автомобила – висок клас, марка ..., модел …, наричани по-долу 

„автомобилите”/„автомобила”, при условията на този договор, изискванията на 

възложителя в документацията за участие и офертата на изпълнителя в проведената 

процедура. 

1.2. Автомобилите се доставят с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до гаража на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящ се в гр. София, бул. „Черни връх“ № 43. 

 

            Раздел ІІ. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА 

 

2.1. Срокът за изпълнение на доставката на автомобилите е 31.01.2017 г. 

/тридесет и първи януари две хиляди и седемнадесета година/.  

2.2. Гаранционният срок на автомобилите е ... (…) месеца или ... (...) километра 

пробег, което от събитията настъпи първо.  

2.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на първата регистрация 

на автомобила. 

 

      Раздел ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща (цена) стойност в 

размер на ....... (.....) без начислен ДДС и ...... (......) лева с начислен ДДС. 

3.2. В цената са включени стойността на автомобилите, подготовката на личния 

състав на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за тяхната експлоатация, доставката и поддръжката на 

диагностичната апаратура и необходимия за нея софтуер, всички разходи по 

доставката до територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вносни мита и такси, транспортни 



разходи и застраховки, екотакса и всички други разходи за изпълнение на доставката. 

 3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в левове, по банков път, в срок до 25 (двадесет 

и пет) календарни дни от сключване на договора, авансово 40 % (четиридесет 

процента) от цената по т. 3.1. с включен ДДС. В този случай преди превода по 

предходното изречение изпълнителят е длъжен да предостави на възложителя 

гаранция за пълния размер на предвидената по авансовото плащане сума с включен 

ДДС, със срок на валидност до 06.03.2017 година включително.  

3.4. Остатъкът от 60 % (шестдесет процента) от стойността на договора по т. 

3.1. с включен ДДС се заплаща в срок до 30 календарни дни, считано от датата на 

приемането на автомобилите - предмет на договора, с приемателно-предавателен 

протокол по реда на договора и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако желае, да заплати авансово (преди 

извършването на доставката) остатъкът от 60 % (шестдесет процента) от цената по т. 

3.1. с включен ДДС. В този случай преди превода по предходното изречение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за пълния 

размер на предвидената за авансово предоставяне сума с вкл. ДДС, със срок на 

валидност до 06.03.2017 година включително.  

3.6. При предоставянето на гаранция за авансово предоставени средства се 

спазват клаузите, предвидени в Раздел IV. ГАРАНЦИИ от настоящия договор. 

3.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща цената по този договор по банков път по 

следната банкова сметка в лева на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ... 

BIC: ... 

IBAN: ... 

Титуляр на сметката: ... 

 

                                      Раздел IV. ГАРАНЦИИ  

 

4.1. Преди момента на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

документ за гаранция за изпълнение в размер 3 % (три процента) от неговата стойност 

без вкл. ДДС.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение - 

парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя.  

4.2. От посочените в предходната точка 3 % изпълнителят е длъжен да осигури 

1% (един процент) от стойността на договора без ДДС като гаранция за изпълнение в 

периода на гаранционната отговорност на изпълнителя. 

4.3. При избор на форма парична сума, гаранцията се внася в сметка на 

Национална служба за охрана в БНБ, IBAN: BG 74 BNBG 96613300146001, BIC: 

BNBGBGSD. 

4.4. Банкова гаранция за изпълнение се издава в полза на възложителя и е 

неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят 

заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение/я по договора и/или ги е изпълнил 

неточно. Влиза в сила от датата на издаването й и има срок на валидност равен на 

най-дългия гаранционен срок от офертата на изпълнителя, удължен с два месеца. 

Банковата гаранция се издава при съобразяване с т. 4.2 от настоящия раздел. При 

избор на форма банковата гаранция, нейният текст задължително се съгласува 

предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.5. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност до изтичане на най-дългия 

гаранционен срок от офертата на изпълнителя, удължен с два месеца. Възложителят 

следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 



Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде 

използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът 

на застраховката се съгласува с възложителя. 

  4.6. Преди извършване на авансово плащане по договора на възложителя се 

представя гаранция, обезпечаваща 100 % от авансово предоставените средства. 

Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за обезпечаване на 

авансово предоставените средства - парична сума, банкова гаранция или застраховка, 

обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В 

зависимост от избраната от изпълнителя форма на гаранцията се прилагат съответно 

т. 4.3, т. 4.4 или т. 4.5 от този раздел. 

4.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва гаранцията за изпълнение/авансово плащане, 

когато констатира, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължение по договора или го 

е изпълнил неточно. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/прихване такава част от 

гаранцията, независимо от формата й, която покрива отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат 

да се усвояват суми за неустойки и обезщетения. 

4.8. Част от гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 10 

(десет) работни дни след подписването на предавателно-приемателен протокол по 

т.7.2 от договора, при съобразяване с т. 4.2. от настоящия раздел. 

4.9. Ако не са налице основания за отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията/остатъка от нея в срок от 10 (десет) 

работни дни след изтичането на най-дългия гаранционен срок от офертата на 

изпълнителя и писмено поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви върху нея за периода, 

през който е престояла законно при него. 

 

   Раздел V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и предаде фабрично нови 

автомобили, в срок и в техническа изправност, комплектност и с качество, съгласно 

посоченото в настоящия договор, документацията на обществената поръчка и 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 

автомобилите съответната стандартна техническа документация, в т. ч. инструкция за 

експлоатация на български език. 

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-

малко три работни дни предварително за готовността си да предаде автомобилите на 

определена дата. 

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

осигури на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които ще управляват и поддържат 

автомобилите, обучение за сигурна и икономична експлоатация, а при необходимост - 

да осигури и регулярно обучение. Цената на обученията е включена в цената на 

договора.  

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя и своевременно да 

актуализира софтуера и специализираната информация отнасяща се до доставените 

автомобили. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подменя безплатно диагностичната апаратура и 

съпътстващия софтуер, ако това е необходимо за обслужването и ремонта на 

доставените автомобили в гаранционните срокове по т. 2.2.  

5.6. Цената на диагностичен уред, софтуер за него, както и периодичното 

обновяване на софтуера, е включена в цената на договора. 



5.7. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение, когато е 

обявил в офертата си ползването на подизпълнител. Във връзка с ползването на 

подизпълнител/и, изпълнителят е длъжен да спази всички императивни изисквания, 

предвидени в ЗОП, ППЗОП, както и изискванията, предвидени в одобрената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документацията за участие в обществената поръчка. 

5.8. При точно изпълнение на задълженията по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

има право да получи договорената цена в уговорените срокове и условия. 

5.9. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговарят за изпълнението 

на договора и да подписват протоколите по договора са: 

……………  

 

    Раздел VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати определената в т. 3.1 цена по 

начин, размер и срок, определени с клаузите на договора. 

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме автомобилите във времето от 

8.30 ч. до 17.30 ч. на работен ден, след получаване на уведомлението от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 5.3 от договора. 

6.3. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговарят за изпълнението 

на договора и да подписват протоколите по договора са: 

…….. 

 

         Раздел VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

 

7.1. Предаването на автомобилите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със 

съответната техническа документация, се извършва в гр. София, в гаража на 

Националната служба за охрана - бул. „Черни връх“ № 43. 

7.2. За дата на предаване на автомобилите се счита датата на фактическото им 

предаване и подписване на приемателно-предавателния протокол, подписан от 

представителите на страните по договора. 

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа външния вид, да провери 

съответствието на автомобилите и оборудването към тях с договореното в присъствие 

на представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да направи възражения за 

недостатъците, които могат да бъдат забелязани при обикновен оглед. 

 

       Раздел VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 

8. Собствеността върху доставените автомобили и рискът от случайно им 

погиване или повреждане преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на фактическото им предаване и подписване на приемателно-предавателния 

протокол по т. 7.2 от договора. 

 

                         Раздел IХ. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

9.1. Сервизното обслужване и ремонтните дейности на автомобилите в 

гаранционните срокове по т.2.2 се извършват в сервиза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от 

служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

9.2. Гаранцията се осъществява като подмяна на детайлите, признати за 

дефектни. След подмяната им в сервиза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дефектиралите части се 

връщат на ИЗIIЪЛНИТЕЛЯ. 



9.3. Гаранцията на подменените части изтича с изтичането на гаранционните 

срокове по т.2.2. 

9.4. Извън гаранцията остават повреди, дължащи се на небрежна и/или 

неправилна експлоатация, съхраняване или транспортиране. 

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез лицата по т. 6.3. от този договор, предявява пред 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционните претенции, след установяване на даден дефект.  

9.6. По искане на оторизираните служители на възложителя по т. 6.3., 

отправено към изпълнителя, сервизно обслужване и ремонтни дейности по време на 

гаранционните срокове на доставените автомобили се извършват в сервиза на 

изпълнителя. В случаите по предходното изречение, при отправено искане от 

оторизирани служители на възложителя, изпълнителят е длъжен да извърши 

безплатно гаранционните ремонти. 

 

     Раздел Х. ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ 

 

         10.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя …. за: 

          а/ приемане на предмета на договора и за подписване на приемо-предавателния 

протокол по т.7.2. от настоящия договор; 

         б/ осъществяване на контрол по спазването на разпоредбите на Закона за защита 

на класифицираната информация (ЗЗКИ), във връзка с чл. 105 от ЗЗКИ и актовете по 

неговото прилагане, както и за консултиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на 

договора, като му възлага следните правомощия: 

1. да извършва проверки, с право на достъп до обектите, помещенията и 

документите, свързани с организация на защитата и съхранението на цялата 

информация по договора; 

        2. да извършва проверки, с право на достъп до автоматизираните 

информационни системи, мрежи и електронни носители, съхраняващи информацията 

по договора, с цел установяване надеждността на нейната защита; 

         3. при необходимост да изисква писмени и устни обяснения от ръководителите 

и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка защитата на информацията по 

договора; 

         4. да привлича експерти, когато са необходими специални знания за изясняване 

на обстоятелства във връзка с извършена проверка; 

         5. да дава конкретни предписания във връзка със защитата на информацията по 

договора. 

        10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

        1. да ограничи разпространяването на информация по договора до минимален 

брой лица, получили разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво 

„поверително” или по-високо, в съответствие с принципа „необходимост да се знае”; 

        2. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за лицата, чиято дейност 

изисква достъп до информация по договора, съгласно разпоредбите на ЗЗКИ и 

актовете по неговото прилагане; 

         3. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписани декларации в свободен текст от 

всички лица с достъп до информация по договора и неговото изпълнение, с които те 

се задължават да защитават информацията, до която имат достъп във връзка с 

изпълнението по договора, и да носят отговорност при нерегламентиран достъп; 

         4. незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответната компетентна служба за 

всеки опит, осъществяване или съмнение за извършване на нерегламентиран достъп 

до класифицирана информация по договора, съмнение за извършено престъпление, 

свързано с нерегламентиран достъп до класифицирана информация по договора, 

както и за промени в обстоятелствата, послужили за издаване на удостоверението по 



чл. 100 ЗЗКИ; 

         5. стриктно да спазва установените процедури при унищожаването на материали 

- носители на информация по договора; 

        6. за създадената класифицирана информация върху материални носители за 

многократен запис, използвани в АИС или мрежи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екземпляр от протокол за извършено специално 

изтриване по смисъла на чл. 140, ал. 2 от ППЗЗКИ. 

         7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя …., който да отговаря за прилагане на мерките за 

защита на информацията по договора и неговото изпълнение, както и да оказва 

съдействие на лицето по т. 10.1. от договора. 

         10.3. В изпълнение на изискванията за защита на информацията, станала им 

известна при изпълнение на договора, страните се задължават: 

         1. да използват предоставената им и станала им известна при изпълнение на 

договора информация само за цели, свързани с предмета на договора; 

          2. да отказват достъп до информация във връзка с договора на всяко лице, което 

не отговаря на изискванията на чл. 3 от ЗЗКИ; 

          3. да поддържат актуален списък на лицата, получили разрешение за достъп до 

информация по договора и задачата, която изпълняват; 

          4. да не предоставят информация по договора и неговото изпълнение на трета 

страна, без изричното писмено съгласие на източника на информация и при спазване 

на изискванията на чл. 3 от ЗЗКИ; 

          5. по никакъв повод и на никакви носители да не размножават класифицираната 

информация по договора или неговото изпълнение. 

         10.4. За всички неуредени в този раздел случаи се прилагат разпоредбите на 

ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане. 

 

Раздел ХI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

НА ДОГОВОРА.  

 

11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави пълното и точно изпълнение на доставката 

или изпълни неточно свое задължение по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.05 % /пет стотни процента/ от стойността 

по т. 3.1 от договора без включен ДДС за всеки ден забава на изпълнението, но общо 

не повече от 3 % /три процента/ от стойността по т. 3.1 от договора без включен ДДС. 

11.2. При неизпълнение на задълженията си за заплащане в договорения срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законната лихва за периода на забавата.  

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, с 

едноседмично предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение 

по договора и/или го изпълни неточно и/или достави автомобили, които не 

съответстват на договорените функционални и технически параметри, или забави 

доставката с повече от 30 (тридесет) календарни дни. В случай на едностранно 

прекратяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията по предходното изречение, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЗЪЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3 % /три 

процента/ от стойността по т. 3.1 от договора без включен ДДС. При възникване на 

неустойката по настоящата точка, в нея се счита включен и размерът на неустойката 

по т. 11.1, ако има такъв. 

11.4. В дадения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на т. 11.3 едноседмичен срок 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпълни задължението/ята си по договора, а 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали счита изпълнението му за точно 

изпълнение по договора. Изричната констатация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задължение по договора, не освобождава 



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да заплати неустойката за забава по т. 11.1, ако са 

съществували основанията за начисляването ѝ.  

11.5. В случай на едностранно прекратяване по реда на точка 11.3, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от изтичането на срока на 

предизвестието за прекратяването да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички плащания, 

които е получил по договора, а размерът на дължимата неустойката се удържа 

/усвоява/ от гаранцията за изпълнение на договора, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора, когато: 

а) е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП; 

б) се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на 

поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата; 

в) поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие 

на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 

ДФЕС. 

11.7. Уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за едностранно прекратяване на 

договора, на основанията, предвидени в този раздел или в ЗОП, се счита за получено 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако е изпратено на посочен в този договор/интернет страницата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ факс/електронен адрес. Ако желае, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

използва други/и други способи за уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да търси обезщетение за вреди по 

общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на 

този раздел. 

 

                     Раздел ХIІ. СЪОБЩЕНИЯ 

 

12.1. Съобщенията във връзка с този договор са валидни, ако са направени в 

писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните, а 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи реда по т. 11.7. от този договор, при 

наличие на основанията за това.  

12.2. Адресите на страните за кореспонденция по договора са: 

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, …., тел. …, факс ....., e-mail: ....... 

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София п.к. 1407, бул. „Черни връх“ № 43, тел. ............, 

факс .......... , e-mail: ............ 

12.3. При промяна на адресите страната уведомява другата в срок от 24 часа. 

При неизпълнение на това задължение съобщенията ще се считат връчени и когато са 

изпратени на стария адрес. 

12.4. За дата на съобщението се счита: 

- датата на предаване - при ръчно предаване; 

- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

- датата на приемане - при изпращане по факс. 

 

      Раздел  ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

  13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява информация за 

настоящия договор или за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при или по повод 

изпълнението на този договор, освен пред компетентните държавни органи и 

съобразно съответните правила.  
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  13.2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 117 от ЗОП и 

при спазване на правилата за защита на класифицираната информация. 

  13.3. Страните са обвързани от оферта на …. с вх. № …./….2016 г. на НСО, 

както и от схемата по чл. 4 от Наредбата за общите изисквания за гарантиране на 

индустриалната сигурност (схема рег. № ……/…......2016 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), 

а за неуредените с този договор отношения между тях ще се прилага относимата 

българска нормативна уредба. 

 13.4. Всички спорове, които възникнат като резултат от изпълнението на този 

договор или във връзка с неговото тълкуване се решават от страните със 

споразумение, а когато това се окаже невъзможно - от компетентния български съд, 

съгласно българското право. 
 

            Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

от страните, всеки със статут на оригинал. 

 

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

 

 

 


