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УКАЗАНИЯ  

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

“Аерозаснемане за територията на Столична община” 

 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

 

1. Възложител 

Възложител на настоящата обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) е Управителят на „ГИС-София” ЕООД. 

 

2. Правно основание 

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка на основание чл. 20, ал.3, т.2 и глава 

двадесет и шеста от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за 

участие условия по провеждането на обществената поръчка, се прилагат разпоредбите на ЗОП и 

ППЗОП, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с 

предмета на поръчката.  

 

3. Мотиви за избор  

Възложителят прилага реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява. Прогнозната стойност 

на обществената поръчка е в размер на 70 000.00  (седемдесет хиляди) лева без вкл. ДДС.  

 

II. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

 

1. Обект на поръчката – услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 

 

2. Предмет на поръчката 

 Предмет на настоящата поръчка е осигуряване, чрез аерозаснемане, на актуални изображения, 

покриващи територията на Столична община (СО), за изпълнение на поети ангажименти за 

дейности на дружеството, осигуряващи нуждите на районната и общинска администрация, 

включително и за обезпечаване с актуални данни  в информационната система. 

 

3. Пълно описание на предмета на поръчката: 

 

3.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА 

 
3.1.1.Предназначение 

• Обновяване (актуализиране) на ортофотоплана на СО 

• Поддръжане в актуален вид на дигиталния модел на релефа на СО 

• Осигуряване на цифрови векторни данни, чрез стереокартиране за актуализиране на 

информационната система на „Географска информационна система – София“ ЕООД 

(„ГИС-София“ ЕООД) 

 

3.1.2. Обхват на проекта 
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 Проектът обхваща цялата територия на СО с обща площ 1342 кв. км. 

 

 

3.2 ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА /ЗАДАНИЕ/ 

 

Да се организират дейностите за извършване на аерозаснемане за територията на Столична 

община. В обхвата на дейността се включва и последваща, допълнителна обработка (post 

processing) на първичните (сурови) изображения, както и декласифицията на изображенията на 

територията на Република България. 

 

3.3 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Аерозаснемането да се извърши при следните специфични изисквания: 

 

• Изпълнение на въздушно заснемане на цветни снимки със самолет, камера и екипаж на 

изпълнителя 

• Параметри на въздушното заснемане: 

• Широкобхватна дигитална камера 

• Размер на пиксела върху терена 15 см /височината на полета да се избере така, че да се 

постига разделителната способност от 15 см/. 

• Напречно застъпване 60 %, надлъжно застъпване 30% 

• Използване на снимачна апаратура, която притежава следните минимални 

характеристики: 

• компенсатор за изместването на образа (Forward Motion Compensation) или аналогична 

• система за GPS определяне на координатите на снимачната апаратура в процеса на 

заснемане 

• система за стабилизация на ориентацията на снимачната апаратура 

• система за регистрация на параметрите на заснемане 

• сертификат за корекция на оптични несъответствия на обектива или еквивалент 

• Предоставяне на валиден сертификат за калибриране на всеки от използваните при 

заснемането оптични елементи на камерите, с които ще се извърши заснемането 

• Планиране на въздушното фотоснимане 

• Планиране броя на фотограметричните блокове и летателните ивици 

• Изработване на детайлен план на летене 

• Последваща, допълнителна обработка (post processing) на първичните (сурови) 

изображения в България 

• Период за изпълнение на поръчката: ранна пролет - март/април 2017 г. 

• След предварително маркиране на опорните точки, извършено от възложителя 

• При следните външни условия: 

• максимална висока облачност 10 на сто; 

• минимална височина на слънцето 30°; 
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• влажност на въздуха около 60 на сто. 

• Час на деня - около обяд (точен времеви интервал за аерозаснемане 11-14 часа) 

• Състояние на растителността - обезлистена (отсъствие на развита листна маса), при 

отсъствие на снежна покривка 

• Осветеност на местността - ясно слънчево, без наличие на облаци, мараня, пушек, мъгла 

 
В случай, че обективни обстоятелства налагат отклонение от тези условия, Изпълнителят 

информира Възложителя за причините и съгласува териториите, подлежащи на заснемане при 

съответните обстоятелства. 

 
Изпълнението на услугата включва: 

• Получаване на разрешение за аерозаснемане от компетентните органи 

• Изработване на план за летене 

• Предоставяне на информация за основно и резервно летище 

• Аерозаснемане - да се извършва при подходящи метеорологични условия, които не 

възпрепятстват постигането на необходимата точност 

• Обработка на суровите изображения (post processing) 

• Декласификация на изображенията 

 
Материали от аерозаснемането, които се предават като резултат от изпълнението на 

възложителя са: 

• носител на записа /твърд диск/, съдържащ аероснимки в дигитален вид, формат на 

изображенията Tiff, с цветове, максимално близки до реалните и равномерен цветови 

баланс, със степен на класификация „декласифицирани” 

• план на летене (след съгласуването с компетентните органи), ключ на аероснимките 

• обяснителна записка за изпълнение на аерозаснемането (доклад за цялостното изпълнение 

на задълженията по договора - до 15 дни от приключване на изпълнението на договора, 

който включва описание и анализ на цялостното изпълнение, методи и резултати). 

• паспорт от последното калибриране на камерата 

• прецизни параметри на външното ориентиране на камерата - пространствени координати 

на проекционния център на аерокамерата в момента на всяка експонация, в координатна 

система БГС 2005 (кадастрална) и височинна система - Балтийска, и ъглови елементи. 

Всички цифрови данни, получени като резултат от настоящата поръчка трябва да бъдат 

преставени на подходящ магнитен носител – DVD или HDD. 

За всички пространствени данни трябва да се представят метаданни съгласно изискванията 

на Директива 2007/2/EC INSPIRE. 

 

3.4 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

3.4.1. Изпълнителят трябва да извърши всички необходими действия за изпълнение и 

съгласуване на дейностите по аерозаснемането, съгласно изискванията на Наредба № 

РД-02-20-16 от 5 август 2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на 

аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и 
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интерпретиране на земната повърхност (В сила от 23.08.2011 г., Издадена от Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011 г.), както и 

да предприеме всички необходими действия за декласификация на материалите от заснемането 

съгласно изискванията на същата наредба и изискванията на Закона за защита на 

класифицираната информация, с цел недопускането на нерегламентиран достъп. Изпълнителят 

се задължава да разполага за срока на изпълнението на поръчката с регистратура за 

класифицирана информация (КИ), сертифицирана за съхранение на КИ до ниво „Поверително“. 

Изпълнителят е необходимо да притежава сертифицрана Автоматизирана информационна 

система или мрежа съгласно „Наредба за задължителните общи условия за сигурност на 

автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява 

и пренася класифицирана информация“ с ниво на класификация за сигурност "Поверително”. 

АИС или мрежа трябва да осигурява възможност на оторизирани потребители да създават, 

обработват и съхраняват класифицирана информация в защитена среда, да отпечатват създадени 

документи и да извеждат (записват) информация върху носители за еднократен и многократен 

запис. 

3.4.2. Всички технически средства и софтуер, необходими за изпълнение на задачата следва да 

се осигурят от изпълнителя. Използваното оборудване и други технически средства трябва да 

осигуряват изпълнението на задачата с необходимото качество съгласно настоящото задание. 

3.4.3. Изпълнителят следва да разполага с необходимите въздухоплавателни средства и 

оборудване за изпълнение на поръчката (самолет – собственост, тип, регистрация, техническа 

спесификация, камера – техническа спецификация). В техническото си предложение 

Изпълнителят трябва да покаже, че техническите средства като количество и параметри 

осигуряват изпълнението на предвидените в настоящото задание дейности с необходимото 

качество и в изискуемия срок. 

3.4.4. Изпълнителят трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката 

(експертен персонал): 

• Ръководител проект - висше образование по геодезия (магистър), с допълнителна 

квалификация и съответния опит в областта на дистанционните методи, с опит като 

ръководител или ключов експерт в подобни по характер и обем проекти 

• Експерт по планиране и изпълнение на полетите – експерт с квалификация и опит 

по планиране, организация и изпълнение на летателни дейности, свързани с 

дистанционни методи на измерване  

• Пилот (включително резервен) 

• Борден фотограф 

• Служител по сигурността на информацията в организационната единица 

• Завеждащ регистратура за класифицирана информация. 

• Администратор по сигурността и администратор на Автоматизирана 

информационна система или мрежа. 

• Експерт по обработка на изображенията за допълнителната обработка на снимките 

(post processing) 

• Експерт по контрол на качеството – експерт с практически опит по оценка на 

качеството на данни от аерозаснемането 
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 За удостоверяване съответствието си с поставеното изискване участникът представя 

списък, в който да бъде посочено образованието и професионалната компетентност на лицата, 

които отговарят за извършването на предмета на поръчката . 

Разпределението на задълженията и отговорностите между експертите се описва в 

Техническото предложение. 

 

3.4.5. Изпълнителят трябва да притежава валидно свидетелство за авиационен оператор или да 

има сключен договор с авиационен оператор; да притежава валиден сертификат за 

аерозаснемане. 

3.4.6. Изпълнителят трябва да притежава или да осигури за своя сметка всички необходими за 

достъп до класифицирана информация разрешения и сертификати, както и да осигури условия 

за работа с подобна информация. 

3.4.7. Изпълнителят трябва да извърши всички услуги компетентно и професионално. 

3.4.8. Изпълнителят следва да представи на Възложителя подробно описание на цялостния 

процес на обработка на данните от заснемането и на използвания за целта софтуер, включително 

методиката и софтуера, които ще използва за обработка. 

Разходите, свързани с планирането, изготвянето и подаването на офертата, както и 

документацията за съгласуване на искане за реализация на полети, са за сметка на участниците, 

възложителят няма да участва в тези разходи независимо от начина на провеждане или изхода на 

процедурата. 

3.4.9. Изпълнителят е отговорен за осигуряване на безопасното изпълнение на задачата. Той 

следва да съблюдава всички нормативни изисквания и да предприеме необходимите действия за 

осигуряване на безопасност на летателните дейности. 

3.4.10. В техническото си предложение Изпълнителят следва да представи оценка на 

потенциалните рискове при изпълнение на задачата и да предложи възможности за 

преодоляването им. 

3.4.11. Изпълнителят трябва да извърши заснемане с дигитална камера и доставяне на 

възложителя на декласифицирани цифрови цветни въздушни изображения, GSD 15 см с най – 

високо качество (цветове, максимално близки до реалните и равномерен цветови баланс, поне 

8 бита на канал), за територията посочена в Приложение 1 (координатна система БГС 2005, 

кадастрална, височинна система - Балтийска). 

3.4.12. Изпълнителят трябва да извърши обработка на DGPS данните и предоставяне на 

прецизни параметри на външното ориентиране (пространствените координати на 

проекционния център на аерокамерата в момента на всяка експонация и ъглите на завъртане). 

3.4.13. Изпълнителят трябва да осъществи планиране на фото-полетите за периода март/април 

преди разлистване на дърветата в района, който ще се заснема. 

3.4.14. Изпълнителят следва да осигури необходимото качество на изпълнение на всички етапи 

от дейността. В техническото си предложение Изпълнителят следва да представи системата за 

вътрешен контрол на качеството, която ще използва. 

3.4.15. Изпълнителят е отговорен за осигуряване на сигурност и безопасност при изпълнението 

на задачата. Той трябва да гарантира спазването на всички приложими стандарти и инструкции, 

да осигури съответните условия на работа, както и да осъществява необходимия вътрешен 

контрол с цел осигуряване на безопасността на екипа, ангажиран с изпълнението на поръчката и 

на всички хора в района на заснемане. 
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3.4.16. Изпълнителят следва да положи всички необходими усилия за изпълнение на 

възложените услуги при оптимални метеорологични условия. 

3.4.17. Изпълнителят следва да осъществи изпълнение на услугите по най - високите стандарти 

за професионална компетентност и цялост. 

3.4.18. При цялостното изпълнение на задачата Изпълнителят е длъжен да съблюдава 

изискванията на всички приложими стандарти и нормативни документи, дори и ако те не са 

изрично упоменати в настоящото задание. 

Участникът в своето техническо предложение следва да представи своето виждане за 

детайлизация и подход за дейности по аерозаснемането и всички предхождащи и последващи 

дейности (дата - начално време и/или период на полетите и дни за тяхното осъществяване). 

 

 

3.5 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 
Да получи разрешение от Дирекция "Консулски отношения" към Министерството на 

външните работи за реализация на полета. 

Да получи всички необходими разрешителни за аерозаснемането от Министерството на 

отбраната (МО), Министерството на вътрешните работи (МВР), Държавната агенция 

"Национална сигурност" (ДАНС) и Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна 

администрация" към Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията (ГВА - МТИТС). 

Да извърши аерозаснемането до 15.04.2017 г. при наличие на благоприятни 

метеорологични условия. 

Да извърши полета след получаване на всички необходими разрешителни. 

Да достави крайните продукти, не по-късно от 1 месец след извършване на 

аерозаснемането. 

За изпълнение на поръчката изпълнителят да разполага на територията на страната 

(София) с помещения, оборудвани със специализирани работни станции и техника, гарантиращи 

изпълнение на дейностите по първоначалните обработки на заснетите материали, осигуряващи 

тяхната последваща декласификация. Да разполага със сертифицирана регистратура за 

класифицирана информация до ниво „поверително“, с право за обработване и съхраняване на 

класифицирана информация. Изпълнителят е необходимо да притежава сертифицирана 

Автоматизирана информационна система или мрежа съгласно "Наредба за задължителните 

общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се 

създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация" с ниво на класификация 

за сигурност "Поверително. 

Всички технически средства за изпълнението на работата по договора са ангажимент и 

отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

3.6 РАБОТЕН ЕЗИК 

 

Работният език при изпълнение на настоящата поръчка е български език. Изпълнителят е 

длъжен да изготви и представи за своя сметка всички документи на български език. 

 

3.7 ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ (собственост) върху данните: 

 



7 
 

Възложителят придобива всички права на собственост и ползване върху всички резултати, 

получени при изпълнение на настоящата поръчка 

 

3.8 ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ  

 
Помещенията и оборудването, които Изпълнителят ще използва при изпълнение на 

настоящата поръчка за целия период на договора се осигуряват от Изпълнителя и са за негова 

сметка. 

 

 

3.9 СЕРТИФИКАТИ 

 

- Валиден операторски сертификат, удостоверяващ разрешение за извършване на 

аерофотография 

- Валиден сертификат за стойност, застрахователен сертификат и други характеристики на 

въздухоплавателното средство. 

- Валидни сертификати от производител или друг оторизиран орган за калибрирането на 

използваното оборудване 

- Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 

9001:2008 или еквивалентна  

- Детайли за екипажа и за ползвателите/персонала на авиационния оператор - списък на 

членовете на екипа, които отговарят за изпълнението на поръчката, с посочване на 

образованието и професионалния опит на експертите 

- Сертификат, удостоверяващ застраховането на лицата и товара срещу злополука, както и 

юридическата отговорност към трети лица. 

 

4. Срок за изпълнение – 1 месец след приключване на аерозаснемането  

 

5. Прогнозна стойност  

 Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. 

Максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на 

поръчката е  70 000.00  (седемдесет хиляди) лева без вкл. ДДС. Определената прогнозна 

стойност се явява максимално допустима (максимален бюджет) по поръчката.  

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната 

стойност на осигурения от възложителя бюджет.  

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата 

спецификация, като при формиране на общата цена не трябва да надхвърля максимално 

предвидения финансов ресурс. Офертата на участник, който предложи цена, надхвърляща 

обявения максимален общ финансов ресурс, ще бъдe приета за неподходяща оферта по смисъла 

на § 2., т. 25 от ДР на ЗОП. 

 

6. Срок на валидност на офертите не по-малък от 120 ( сто и двадесет ) календарни дни, 

считано от крайния срок за получаване на офертите. 
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7. Критерий за оценка на офертите – обществената поръчка се възлага въз основа на 

икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз 

основа на критерий за оценка – оптимално съотношение качество/цена.  

Избраният критерий за възлагане се прилага само по отношение на офертите на участниците, 

които не са предложени за отстраняване от участие в обществената поръчка.  

 

8. Финансиране  

8.1. Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на „Географска информационна 

система-София” ЕООД 

8.2. Начин на плащане: 

Цената по договора се определя като сума в български лева без и с ДДС.  

Цената по договора е крайна и включва всички разходи за изпълнение на поръчката.  

Възложителят изплаща на Изпълнителя уговореното възнаграждение, както следва. 

- 30 % от общата дължима сума се заплащат по банков път на сметката на изпълнителя до 

14 дни от сключване на договора; 

- останалите 70 % от общата дължима сума се заплащат по банков път на сметката на 

изпълнителя до 14 дни от подписване на двустранен приемо - предавателен протокол за 

окончателно предаване на цифровите изображения. 

Комисия ще даде мотивирано становище дали на Изпълнителя следва да се изплати 

окончателното плащане или то следва да се удържи частично като неустойка за неизпълнение на 

задължения по договора, като се посочва вида на неизпълнението. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Общи изисквания 

1.1. При възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, се 

прилага събиране на оферти с обява, при която всички заинтересовани лица могат да подадат 

оферта. Заинтересованите лица, включително техни обединения, следва да отговарят на 

изискванията на ЗОП, ППЗОП, изискванията на Възложителя и свързаните с изпълнение 

на поръчката нормативни актове. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с 

представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено 

пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално 

заверено пълномощно за това.  

1.2. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ 

минимум следната информация: 

� правата и задълженията на участниците в обединението; 

� разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

� дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

� определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на 

офертите. 
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1.3. Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 

        1.3.1. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участникът 

може да се позовава на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в 

изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

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

на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от обществената поръчка.  

        1.3.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения, както и Декларация за ангажираност, попълнена и подписана от съответното /ите 

трето лице/трети лица. 

 

2. Изисквания за лично състояние на участниците  

2.1. Административни /законови/ изисквания  

 По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата, предвидени в                  

чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, като при възлагане на обществената поръчка не може да участва 

участник:  

2.1.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б) престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс; 

в) престъпления, свързани с трудовите права на гражданите по чл. 172 от 

Наказателнвия кодекс; 

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

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

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

ж) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

з) престъпления, свързани с подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

и) престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 

321а от Наказателния кодекс; 

й) престъпления, свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е от 

Наказателния кодекс. 

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

престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна. 

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

процесуален кодекс към държавата или към община по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

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

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

акт, който не е влязъл в сила.  

2.1.4. за когото е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

2.1.5. за когото е установено, че: 
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а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

2.1.6. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

� Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54,            

ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП с нарочна декларация по образец  № 3 и № 4.  

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

ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участника се представлява 

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

подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

 

3. Критерии за подбор: 

3.1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.  

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност към участника.   

3.2. Икономическо и финансово състояние.  

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника. 

3.3. Технически и професионални способности: 

Участникът трябва да е изпълнил поне една услуга, с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 

За удостоверяване съответствието си с поставеното изискване участникът представя Списък на 

услугите, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, с предмет и 

обем идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Информацията следва да 

включва услуги, чието изпълнение е приключило. Информацията следва да съдържа описание 

на обхвата и обема на дейностите, стойност без ДДС (изплатеното възнаграждение), начална и 

крайна дата на изпълнението и получателите (възложителите на услугите), независимо дали са 

публични или частни субекти.  

Забележка:  

Под „услуги, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката” се разбира 

комплекс от дейности - извършване на аерозаснемане с последваща, допълнителна обработка 

(post processing) на първичните (сурови) изображения, както и декласифиция на изображенията. 

Под „изпълнена” следва да се разбира тази услуга, чието изпълнение е приключило преди 

датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането й. 

 

4. Допълнителни условия за изпълнение на поръчката: 

В настоящата обществена поръчка не се допуска, пряко или косвено, участието на 

дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях 

лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 

изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 

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

действителни собственици. 

 За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна 

декларация по образец.  
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!!! Офертата на участника ще бъде приета за негодна, ако не отговаря на някое от горните 

изисквания. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението. 

В случай, че участникът ще ползва ресурсите на трети лица, същите трябва да отговарят на 

критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от обществената поръчка.   

 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

Изисквания при оформяне и представяне на офертите  

1. Подготовка на офертата: 

1.1. Участниците трябва да проучат всички условия за участие, дадени в настоящите 

Указания. 

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 

от  Възложителя условия. 

1.3. Отговорността за правилното изпълнение на указанията се носи единствено от 

участниците. 

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания 

и условия, посочени в настоящите указания, при спазване на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

1.5. До изтичането на крайния срок за подаване на офертите, всеки участник в 

обществената поръчка може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

1.6. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. 

1.7. Лице, което участва в обединение или като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти. 

1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 

задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с 

тези образци. 

1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно 

упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

дружеството. 

2. Изисквания към съдържанието на офертата: 

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от 

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. 

Върху опаковката се изписва: 

� наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 
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� адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

� наименованието на поръчката, както следва: 

“Аерозаснемане за територията на Столична община” 

 

Опаковката включва опис на представените документи и документите посочени в т. 3 

„Съдържание на офертата“..  

2.2. Всички документи трябва да са: 

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, 

освен документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им; 

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория случай 

се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива 

функции; 

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания 

или корекции. 

 г) когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 

«заверено копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа 

представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със 

син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.  

 

3. Съдържание на офертата 

3.1. Оферта от участника за изпълнение на обществената поръчка с посочен срок на 

валидност (Образец № 1). 

Срокът на валидност на офертата не може да бъде по - кратък от 120 (сто и двадесет) 

календарни дни, считано от датата, определена като краен срок за получаването й.  

Възложителят може да поиска от Участниците да удължат срока на валидност на офертите до 

сключване на договор. 

3.2. Административни сведения за участника - данни за единен идентификационен код по 

чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

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

обществената поръчка (Образец № 2); 

3.3. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

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

лицата, които представляват участника (Образец № 3). Когато участникът се представлява от 

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

от лицето, което може самостоятелно да го представлява (Образец № 4); 

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

които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 

стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Образец № 5) ; 

3.5. Декларация от подизпълнител (Образец № 6); 

         3.6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици (Образец №7); 
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         3.7. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, извършени през 

последните три години преди датата на подаване на офертата с посочени стойности, дати и 

получатели – по образец, придружен с доказателства за извършените услуги (Образец № 8); 

         3.8. Техническо предложение (Образец №9); 

         3.9. Ценово предложение (Образец №10)  

        3.10. В случаите, когато е приложимо - нотариално заверено пълномощно на лицето, 

подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не 

е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично 

упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице 

има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. Когато 

някой от документите се подписва от пълномощник, в пълномощното следва изрично да се 

посочи документа, за който се прави упълномощаването. Декларациите в офертата не могат да 

бъдат подписвани от пълномощник.  

 

4. Място и срок за подаване на оферти 

4.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, ул. „Сердика” №5, 

„ГИС София” ЕООД.  

Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата  на указаното място и срок. 

Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Разходите за подаване на офертата са 

за сметка на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за получаването на офертата 

на адреса и в срока определен от него.  

4.2. Срокът за подаване на оферти е посочен в обявата за събиране на оферти. 

4.3. Получените оферти се завеждат във Входящия регистър на възложителя, като върху 

опаковките се отбелязва входящия номер, датата и точния час на получаването им, като на 

участника се издава входящ регистрационен номер. 

ВАЖНО! Не се приема оферта постъпила след крайния срок за получаването й, в 

незапечатана или с нарушена цялост опаковка. Такива оферти незабавно се връщат на 

участника и това се отбелязва във входящия регистър. 

 

V. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на  „икономически най-изгодната оферта”.   

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

1. Оценка на офертите 

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на 

всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната 

оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател. 

Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са 

отстранени от участие и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания за лично 

състояние и критерии за подбор. В случай, че участник представи Техническо предложение, 

което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и на 

действащото законодателство, се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и 
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класиране. 

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база получена 

комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на 

първо място. 

2. Комплексна оценка на офертите 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните два показателя: 

- Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой 

точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 60 % (0,60). 

- Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40). 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КО = 0,6 х ОП  + 0,4 х ЦП 

където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.   

0,6 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка. 

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.   

0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

 

3. Определяне на оценките по всеки показател 

3.1. Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП), с максимален 

брой точки 100 и се формира по следният начин:  

 

 

Организация за изпълнение на поръчката 

Максимален брой 

точки – 100 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на дейността по 

аерозаснемането и всички предхождащи и последващи дейности, 

посочил е как се разпределят отделните дейности между ключовите 

експерти, методите за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен 

план-график за изпълнение на поръчката, в който е посочен срокът за 

изпълнение на поръчката. 

30 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

50 
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- участникът е предложил организация на дейността по 

аерозаснемането и всички предхождащи и последващи дейности, 

посочил е как се разпределят отделните дейности между ключовите 

експерти, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен 

план-график за изпълнение на поръчката, в който е посочен срокът за 

изпълнение на поръчката.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, 

че са налични две от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е 

обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  

обяснение за приложимостта и полезността на предложените 

дейности при изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на дейността по 

аерозаснемането и всички предхождащи и последващи дейности, 

посочил е как се разпределят отделните дейности между ключовите 

експерти, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен 

70 
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план-график за изпълнение на поръчката, в който е посочен срокът за 

изпълнение на поръчката.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, 

че са налични три от следните обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е 

обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  

обяснение за приложимостта и полезността на предложените 

дейности при изпълнението на поръчката. 

Предложената от участника организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на дейността по 

аерозаснемането и всички предхождащи и последващи дейности, 

посочил е как се разпределят отделните дейности между ключовите 

експерти, начини за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен 

план-график за изпълнение на поръчката, в който е посочен срокът за 

изпълнение на поръчката.   

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, 

че са налични и четирите обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти 

(кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на 

100 
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настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно 

възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със 

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено 

изпълнение на поръчката. 

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е 

обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  

обяснение за приложимостта и полезността на предложените 

дейности при изпълнението на поръчката. 

 

3.2. Показателят „Ценово предложение“ (ЦП) с максимален брой точки – 100 

Всеки участник следва да предложи една обща цена, включваща стойността, предвидена за 

изпълнение на всички дейности по настоящата поръчка. 

Показателят „Ценово предложение“ се формира по следната формула:  

ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100 

където: 

ЦП – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

Цучастник – предложена цена от съответния участник. 

 
 

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Комисия за провеждане на обществената поръчка 

1.1. Възложителят назначава комисията за разглеждане и оценка на получените оферти 

след изтичане на срока за приемане на офертите. 

1.2. Възложителят определя за членове на комисията лица, които нямат конфликт на 

интереси с участниците. 

1.3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали 

във връзка със своята работа в комисията. 

1.4. Членовете на комисията представят на Възложителя декларация за съответствие с 

изискванията по т. 1.2 след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от 

обществената поръчка, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства. 

1.5. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 
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2. Публично отваряне на офертите 

2.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

обществената поръчка или техни упълномощени представители. 

         2.1.1. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата 

самоличност и представяне на съответните пълномощни. 

         2.1.2. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

2.2. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения на участниците. 

2.3. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след 

което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

   

 ВАЖНО!!! Оферта, която е непълна, не отговаря на изискванията на Възложителя 

или е подадена след крайния срок не подлежи на разглеждане и оценка, а се отстранява. 

 

VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Сключване на договор 

1.1. Участниците в обществената поръчка ще бъдат уведомени писмено за извършеното 

класиране, а участника, класиран на първо място и избран за Изпълнител на обществената 

поръчка, ще бъде уведомен и поканен за сключване на договор.  

1.2. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договор, Възложителят 

може да прекрати обществената поръчка или да определи за изпълнител втория класиран 

участник и да сключи договор с него. 

 

2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на договора 

2.1. Преди сключването на договора, участникът, определен за изпълнител, следва да 

представи: 

а) необходимите документи за доказване липсата на основания за отстраняване, 

съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП; 

б) оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от 

упълномощено лице. 

2.2.  Когато обстоятелствата в документите по т. 2.1, б. „а” са достъпни чрез публичен 

безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 

орган на Възложителя по служебен път, Възложителят няма право да ги изисква. 

 

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ 

 

1. Общи указания - разяснения 

1.1. Всеки участник може писмено да поиска от Възложителя разяснения по обществената 

поръчка. Исканията за разяснения следва да бъдат отправени в писмен вид и могат да бъдат 

изпращани до 3 (три) дни преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти.  
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1.2. Възложителят, най-късно на следващия работен ден, публикува писмени разяснения 

по условията на обществената поръчка на официалния интернет адрес на „ГИС – София” ЕООД,  

в раздел „Профила на купувача“.  

 

3а всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагането му. 
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 ОБРАЗЦИ: 

 

Образец № 1 

 

ДО    

„ГИС- София” ЕООД  

 

ОФЕРТА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

От:...................................................................................................................................................... 

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

ЕИК:......................................., тел.:..........................................., факс: ……….............................,  

адрес на електронна поща: ..........................................................................., представлявано от 

...................................................................................................................., ЕГН ………………, в 

качеството ми на ………………………………………………..., с л.к. № …………………….……, 

издадена на ……………….. г. от МВР - гр. …………………………………..……......,  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознахме с Обявата за събиране на оферти, изискванията и Указанията на 

Възложителя за възлагане на обществена поръчка по чл. 187 от ЗОП с предмет“Аерозаснемане 

за територията на Столична община”,  с настоящото удостоверяваме и потвърждаваме,  че 

представляваният от мен/нас участник - 

…………………………………………………………………….……… (посочва се името на 

участника) отговаря изцяло на обявените от Възложителя изисквания и условия за участие в 

обществената поръчка. 

 С настоящото, представяме на Вашето внимание оферта за изпълнение на настоящата 

поръчка, като  

ЗАЯВЯВАМЕ: 

1. Запознати сме с изисквания на Възложителя към участниците и към изпълнението на 

поръчката, посочени в Указанията за участие в обществената поръчка, както и с изискванията за 

изготвяне и представяне на офертата и ги приемаме.  

2. Декларираме съгласието си да изпълним поръчката в съответствие с изискванията и 

условията на Възложителя, посочени в Указанията.  

3. Декларираме, че сме запознати с критерия за възлагане – „оптимално съотношени 

качество/цена” и го приемаме.  

4. В случай, че бъдем определени за Изпълнител, при сключване на договора ще 

представим необходимите документи, за доказване липсата на основания за отстраняване, 

съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.  



21 
 

5. При така предложените от нас условия, описани в Техническото и Ценовото ни 

предложения, сме включили всички разходи, които са необходими за качествено изпълнение на 

поръчката, в описания вид и обхват. 

6. Срокът на валидност на настоящата оферта е ….. дни, считано от крайния срок за 

получаване на оферти. 

7. Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме: 

7.1. Предложение за изпълнение на поръчката; 

7.2. Ценово предложение; 

7.3. Всички изисквани от Възложителя данни и документи.  

 

 

      

Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Образец № 2 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

________________________________________________________________ 

Наименование на участника 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

Седалище и адрес на управление: 

• Страна, код, град, община 

• ул., №,  

• Телефон, факс,  

• E-mail: 

 

Единен идентификационен код  

БУЛСТАТ  

Инд. № по ЗДДС  

Банкови сметки 

Обслужваща банка 

• Град, клон, офис 

• Титуляр на сметката 

• Банкова сметка (IBAN) 

• Банков код (BIC) 

 

Данни за подателя  

Законенпредставител / пълномощника: 

• Трите имена 

• Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН 

• Длъжност 

• Телефон / факс / e-mail: 

 

 

 

Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Образец № 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

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

от участник в обществена поръчка по чл. 187 от ЗОП с предмет:  

 

“Аерозаснемане за територията на Столична община” 

 

Долуподписаният /-ната/ ___________________________________________,  с ЕГН 

_____________________, в качеството си на ______________________________________ на 

______________________________________, с ЕИК _____________________, със седалище и 

адрес на управление: _______________________________________________________________, 

тел./ факс __________________________________, e-mail: 

_________________________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:  

- престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

- престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс; 

- престъпления, свързани с трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателнвия 

кодекс; 

- престъпления против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;  

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

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

- престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

-престъпления, свързани с подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

- престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 

Наказателния кодекс;  

- престъпления, свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е от 

Наказателния кодекс. 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се зачертава) за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна. 

3. Не съм в конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

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

данни.  

 

 

________________                             Декларатор: ___________________  

(дата на деклариране)           

     (подпис)  

 
Забележка : Декларацията се попълва от лицата, които представляват участника, съгласно чл. 40, ал. 1, във вр. с чл. 97, ал. 6 от 

ППЗОП. 
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Образец № 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

от участник в обществена поръчка по чл. 187 от ЗОП с предмет:  

“Аерозаснемане за територията на Столична община” 

 

Долуподписаният /-ната/ ______________________,  с ЕГН _____________________, в 

качеството си на _____________________________ на __________________________________, 

с ЕИК _____________________, със седалище и адрес на управление: 

_______________________________________________________________, тел./ факс 

__________________________________, e-mail: _________________________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която съм установен, или 

Представляваният от мен участник има задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, 

отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в 

сила; 

(невярното се зачертава) 

2.   Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

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

свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор. 

4. Представляваният от мен участник е предоставил изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор. 

 

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

данни.  

________________                      Декларатор: ___________________  

(дата на деклариране)           

  (подпис)  

 

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

представлява участника, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП. 
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Образец № 5 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

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

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

на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 

 

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

(трите имена) 

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

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

 

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

(длъжност)   (наименование на участника) 

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

на обществена поръчка с предмет: “Аерозаснемане за територията на Столична община” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М , че: 

 

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

(ненужното се зачертава) подизпълнител/и. 

2. Подизпълнителите, които ще ползвам са следните:  

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №1  

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

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

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

конкретната част от предмета на поръчката) 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №2  

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

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

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

конкретната част от предмета на поръчката) 

3. Посочените в т. 1 подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните съобразно 

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

от процедурата. 

4. Няма да заменям посочения/те в т. 2 подизпълнител/и или включвам подизпълнител по време 

на изпълнение на договор за обществена поръчка, освен когато: 

4.1. възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т.3. 

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

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

- новият подизпълнител отговаря на изискванията и условията на възложителя, на които е 

отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител ще представя на възложителя всички 

документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП. 

5. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата ми подизпълнител ще изпратя копие на договора 
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или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени 

условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

6. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те подизпълнител/и като 

за свои действия, бездействия и работа. 

 

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

данни. 

 

 

Дата: ......................     ДЕКЛАРАТОР: ..................................... 
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Образец № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от подизпълнител 

 

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

(трите имена) 

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

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

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

(длъжност)   (наименование на участника) 

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

на обществена поръчка с предмет: “Аерозаснемане за територията на Столична община” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

1. Съгласието на представляваното от мен лице – търговско дружество, едноличен търговец, 

юридическо лице с нестопанска цел (вярното се подчертава) да участва като подизпълнител на 

........................................ (наименование на участник) в обществена поръчка с предмет 

“Аерозаснемане за територията на Столична община”, с дял на участие ..........., като работата 

ще обхваща следните дейности: …………………………………….…… (посочва се конкретната 

част от предмета на поръчката). 

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

договора за подизпълнение.  

3. Приемам, в съответствие с разпоредбата на чл. 75, ал.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществени поръчки, определеният изпълнител да сключи договор за подизпълнение 

с представлявания от мен подизпълнител, посочен в офертата за изпълнение на обществената 

поръчка. 

4. Запознат съм, че съгласно чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, давайки 

съгласието си за участие като подизпълнител в настоящата обществена поръчка и предвид 

участието ми като подизпълнител, не мога да представя самостоятелна оферта за изпълнение на 

поръчката. 

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

неверни данни. 

Дата: ......................     ДЕКЛАРАТОР: .................................... 
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Образец №7 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

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 

 

 

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

(трите имена) 

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

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

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

(длъжност)   (наименование на участника) 

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

на обществена поръчка с предмет“Аерозаснемане за територията на Столична община” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ ,  ЧЕ :  

 

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано (ненужното се зачертава) в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………… 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, (ненужното се зачертава) 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………… 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. …… 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

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

собственици. 

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

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

преференциален данъчен режим. 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от 

Заключителните разпоредби на същия. 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

Дата,…………………..г.    ДЕКЛАРАТОР: …………………… 

          (подпис) 
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Образец № 8 

 

 

Списък на изпълнените услуги, които са идентични или сходни с предмета на поръчката  

 

Долуподписаният /-ата/ …………………………………….. в качеството ми на

 ………………………………………… (посочете длъжността) на 

…………………………………………….. (посочете фирмата на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 

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

.................................................................................................................................. – участник в 

обществена поръчка с предмет “Аерозаснемане за територията на Столична община” 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Представляваният от мен участник е изпълнил следните услуги, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, през последните три години, преди  датата на подаване на 

офертата: 

 

 

№  Дата  Предмет 

на 

услугата 

Стойност 

на 

извършена-

та услуга 

Период на 

изпълнение 

Възложител 

телефон за 

контакт 

Описание на  

изпълнените дейности 

1.       

2.       

….       

….       

….       

 

 

 

 

 

Дата,…………………..г.    ДЕКЛАРАТОР: …………………… 

          (подпис) 
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Образец № 9 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет 

“Аерозаснемане за територията на Столична община” 

Ние,……………………………………………………………......................................, 

      (наименование на участника) 

представляван от ………............................................................................................................. 

адрес ……………………., телефон……………… факс ………………………., електронна поща 

…………………………….., заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка и 

предлагаме да осъществим предмета й съгласно изискванията на Техническата спецификация  и 

документацията, както следва: 

         Представяме настоящето предложение, съдържащо: 

 

1. Пълно описание на дейностите за изпълнение предмета на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация на възложителя……………. 

2. Срок за изпълнение на поръчката ……………… 

  

Декларирам, че: 

- съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него; 

-  при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

 

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, 

обвързващо за нас е предложението, посочено с думи. 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 

изтичане на …. (…….) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и 

покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни. 

 

 

Дата ______________ г.      ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

(име и фамилия) 
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Образец № 10 

 

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

 

 

ДО: …………………………………………………………………………………………...... 

/наименование на възложителя/ 

 

ОТ: ............................................................................................................................................... 

/наименование на участника/ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет “Аерозаснемане за територията на Столична община”. 

Поемаме ангажимент да изпълним всички дейности, предмет на поръчката в съответствие с 

изискванията Ви, заложени в документацията за участие на настоящата поръчка. 

 

Предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката в размер на: 

 

…………..…………….. лева (…….................…………..…….....…………………………) без ДДС  

 (цифри)     (словом) 

  

…………..…………….. лева (…….................…………..…….....…………………………) с ДДС  

 (цифри)     (словом) 

 

 

Общата цена е формирана както следва: 

 

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката. 

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде ...... (....) календарни дни 

включително от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като 

може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна 

и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни. 

 

Приложение: съгласно текста. 

 

Дата ______________ г.     ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

(име и фамилия) 
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ДОГОВОР (проект) 

 

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

 

 

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

 

1. ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – СОФИЯ” ЕООД, ГР. СОФИЯ, 

с със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Сердика" 5, ЕИК 000656403,  

представлявано от ВЕСЕЛКА ДИШЕВА, в качеството на   УПРАВИТЕЛ, наричана за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

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

представлявано от ………….., в качеството на ………………., наричан за  краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна“); 

 

на основание чл. 194, ал. 1, във връзка с чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки 

(„ЗОП“) и Протокол №………. от заседанието на длъжностните лица, утвърден от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за класиране и определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с 

предмет: “Аерозаснемане за територията на Столична община”,  

  

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: “Аерозаснемане за 

територията на Столична община”,  

наричани за краткост „Услугите“.  

 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор 

(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него. 

 

Чл. 3. В срок до … (словом) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди 

започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 

данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до … (словом) дни от 

настъпване на съответното обстоятелство. (клаузата се включва при необходимост ). 
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II. СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Договорът влиза в сила на ....................и е със срок на действие до изпълнение на всички 

поети от Страните задължения по Договора. 

Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугите е ………(словом:……….) дни, считано от дата на 

влизане в сила на договора. 

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е цялата територия на Столична община. 

 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ……… (…………………………) лева без ДДС  и ……… 

(…………) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), 

съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3. 

 (2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и за неговите 

подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и 

да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна  за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на 

промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на 

ЗОП.    

 Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва: 

 (а) авансово плащане в размер на 30% (тридесет на сто) от Цената – в срок до 14 (четиринадесет) 

дни, считано от датата на подписването на Договора; 

 (б) окончателно плащане в размер на 70% (седемдесет на сто) от Цената – в срок до 14 

(четиринадесет) дни, считано от окончателното приемане на изпълнението по Договора. 

 Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор, с изключение на авансовото плащане по чл. 8, б.(а) от 

Договора, се извършва въз основа на следните документи: 

1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите (предаване на декласифицираните 

цифрови изображения), подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно 

спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и 

2. фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Авансовото плащане по чл. 8, б.(а) от Договора, се извършва въз основа на фактура за 

дължимата сума за, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 14 

(четиринадесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 

условията по ал. 1. 

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени 

по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не 

уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

 



34 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 11. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора 

е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото 

право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

  

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 9 от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 

пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените 

срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  материалите и да извърши преработване и/или допълване 

в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това; 

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 28 

от Договора;  

6. да притежава или да осигури за своя сметка всички необходими за достъп до класифицирана 

информация разрешения и сертификати, както и да осигури условия за работа с подобна 

информация; 

7. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП и да контролира 

изпълнението на техните задължения (ако е приложимо); 

8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без 

предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

9. да спазва специфичните изисквания при изпълнение на поръчката, посочени в Техническата 

спецификация; 

10. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от ........ дни от сключване на настоящия Договор. В срок до … (словом) 

дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна 

на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на 

допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени 

условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо). 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получи Услугите в уговорения срок, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва 
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проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на 

изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на изготвените от него материали или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от материалите, в 

съответствие с уговореното в чл. 18 от Договора; 

5. да не приеме някои от материалите, в съответствие с уговореното в чл. 17 от Договора; 

 

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка дейност, когато отговаря на договореното, по 

реда и при условията на този Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 

Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 28 

от Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Чл. 16. Предаването на изпълнението на Услугите за всяка дейност се документира с протокол 

за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните 

(„Приемо-предавателен протокол“).  

 

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2.да поиска преработване и/или допълване на материалите в определен от него срок, като в такъв 

случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова 

естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора; 

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 

подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 15 

(петнадесет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, че към 

този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния 

Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или 

налагането на санкция, съгласно чл. 18-20 от Договора. 

  

VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 18. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна 

дължи на изправната неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) от Цената  за всеки ден 

забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора. 
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 Чл. 19. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при 

отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено 

съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и 

повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати 

договора.  

Чл. 20. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 

изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 21. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на 

невъзможността;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла 

на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от Страните. 

Чл. 22. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно 

чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение 

от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне 

на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед 

на интереса на изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 

задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки от следните случаи:  

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението в срок до 7 (седем )дни, считано от 

Датата на възникването на съответното задължение; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на възложените дейности за повече от 

90(деветдесет) дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 

поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 

непременно в уговореното време. 
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Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 

обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 

прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на 

обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при 

непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.  

Чл. 24. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо 

лице – Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 

момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може 

да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки, изготвени от него в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването; и 

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 

Договора. 

 

Чл. 25. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените 

средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и 

законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за 

периода от от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.  

 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

 

Чл. 26. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 

понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 

Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, 

което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

 

Спазване на приложими норми  

 

Чл. 27. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (ако е 

приложимо) е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и 

други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и 

трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 
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Конфиденциалност  

 

Чл. 28. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по 

повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална 

информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, 

техническите процеси, проекти или финанси на Страните, или други права от подобен характер, 

свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща 

наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо 

позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация 

може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като 

това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, 

когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от 

която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 

съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, 

контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически 

или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от 

страна на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 

след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

 

Публични изявления 

 

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 

или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на 

Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 

писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или 

забавено. 

 

Авторски права 

 

Чл. 30. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 

сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други 

елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, 

принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените 
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документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на 

авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, 

е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 

функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права 

са нарушени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права 

от страна на трети лица в срок до три дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 

основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 

произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за 

нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети 

лица. 

 

Прехвърляне на права и задължения 

 

Чл. 31. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 

Договора (и по договорите за подизпълнение) могат да бъдат прехвърляни или залагани 

съгласно приложимото право. 

 

Изменения 

 

Чл. 32. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 

писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 

ЗОП. 

 

Непреодолима сила 

 

Чл. 33. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 

понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на 

настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна 

да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 

понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от 

настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и 

възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи 

обезщетение за настъпилите от това вреди. 
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(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

 

Нищожност на отделни клаузи 

 

Чл. 34. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това 

не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от 

повелителна правна норма, ако има такава.  

 

Уведомления 

 

Чл. 35. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 

писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 

електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

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

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

 

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и 

други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 

3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 

уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, 

чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 

форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, 

органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да 

уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния 

регистър. 
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Език 

 

Чл. 36. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, 

свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при 

провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Приложимо право 

 

Чл. 37. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани 

с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще 

се тълкуват съгласно българското право. 

 

Разрешаване на спорове 

 

Чл. 38. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 

или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез 

преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния 

български съд. 

 

Екземпляри 

 

Чл. 39. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните. 

 

Приложения: 

Чл. 40. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

 

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

     

 

 

 


