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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Приложение към Покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на 

служителите на БСТ“ 

 

1. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща предоставянето на услуги, 

обхващащи извършването на задължителни профилактични медицински прегледи 

съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3/28.02.1987 

год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и  

Наредба №7/ 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи по отношение на служителите 

и работниците на ДП „Български спортен тотализатор“ /БСТ/Възложител/, през 2016 г.  

 

2. Вид и количество на предмета на поръчката: За изпълнение на предмета на поръчката 

е необходимо еднократно извършването на следните прегледи и изследвания по 

отношение на служителите на БСТ, чиято численост към датата на възлагане на 

поръчката възлиза на 1488 души, от които – жени 1350 и мъже - 138. 

 
Еднократно извършване на следните прегледи/изследвания: 

Профилактичен медицински преглед 

Медицински прегледи от специалисти за всички служители: 

1) Интернист: 

 измерване на кръвно налягане, 

 аускултация на бял дроб, 

 ЕКГ – 12 канални отвеждания 

2) Офталмолог: 

 цветоусещане, 

 установяване на отклонения в зрителната острота, 

 изследване на очни дъна, 

 определяне на диоптри при отклонениния в зрението. 

3) Гастроентеролог – за мъжете: 

 снемане на общ гастроентерологичен статус. 

4) Мамолог – за жените: 

 снемане на общ мамологичен статус. 

5) АГ – за жените: 

 цитонамазка 

Изследвания при профилактичен преглед за всички служители: 

Лабораторни изследвания: 

Кръв: ПКК с автоматично диференциално броене  

(общо 22 показателя) 
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Er, Leuc, Hb, СУЕ, глюкоза в кръвта, ДКК, липиден профил-общ холестерол; LdL 

holesterol, триглецириди, чернодробни проби 

Биохимия: холестерол, кръвна захар 

Урина – албумин, седимент, захар, жл. пигмент, рн, отн.тегло, кръв в урината 

PSA – за всички мъже 

Инструментални изследвания: 

Ехомамография – за всички жени 

Остеоденситометрия - за всички жени 

Ехография на коремни органи – за всички жени и мъже 

Ехография на щитовидна жлеза – за всички жени 

Ехография на простата – за всички мъже 

Скриннинг за всички служители: 

артериална хипертония, захарен диабет 

исхемична болест на сърцето, инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт, карцином на 

простатната жлеза, карцином на млечната жлеза, заболявания на щитовидната жлеза, 

остеопороза 

 

 

- При съмнения за наличие на заболяване или при отклонение от нормите на 

физиологичните показатели, установени при прегледите, насочване към лекар за 

диагностично уточняване или лечение; 

- Даване на индивидуални съвети и информиране на служителите относно 

здравословни и безопасни условия на труд, относно профилактика на болестите 

и намаляване на риска и стреса при работа. 

 

3. Място на изпълнение на поръчката: 

Градовете, в които ще се извършат прегледите следва да са :  София, Пловдив, Стара Загора, 

Благоевград, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Монтана, Велинград, 

Хасково, Смолян, Сливен, Силистра, Шумен, Видин /общо 18 града/. 

Извършването на медицинските профилактични прегледи и изследвания, в това число 

вземането на биологичен материал за клинично-лабораторните изследвания, следва да се 

извършат в кабинети/манипулационни, които са на едно място в рамките на всеки от 18-те 

града. 

Местата (административните адреси), на които ще се извършват профилактичните прегледи 

и за клинично-лабораторните изследвания, следва да се посочат от избрания в резултат на 

процедурата изпълнител.  

 

4. Срок за изпълнение на поръчката: 
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Възложителят предвижда максимален срок за изпълнение предмета на поръчката – до 

30.09.2016 г. В срок до два месеца след подписване на договора за възлагане на настоящата 

поръчка, изпълнителят изготвя и съгласува с възложителя план-график за предоставяне на 

услугата; в срок до 15 (петнадесет дни) след извършване на съответен преглед се 

предоставят личните резултати на служителите /профилактични карти/; в срок до 1 (един) 

месец след извършване на медицинските прегледи, но не по-късно от 30.09.2016 г., се 

представя анализ на резултатите от прегледите на възложителя или посочена от него служба 

по трудова медицина.  

 

5. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката:  

5.1. Изисквания за изпълнение и качество: 

Участникът, избран за изпълнител, следва да осигури извършването на профилактични 

медицински прегледи, по вид и количество, посочени в т. 2 на настоящото. 

Участникът трябва да може да осигури необходимия медицински персонал и съответното, 

подходящо и адекватно техническо (медицинско) оборудване за извършване на 

профилактичните прегледи и изследвания, посочени в т. 2 на настоящото. 

Извършването на прегледите трябва да се осъществи по предварително изготвен и 

съгласуван график между представители на изпълнителя и възложителя. Поради 

спецификата на работното време на възложителя, офериращото лице трябва да гарантира, 

че има възможност да извършва прегледи и вземане на биологичен материал за клинично-

лабораторните изследвания и в неработни дни – събота и/или неделя. При извършването на 

прегледите и вземането на биологичен материал за клинично-лабораторните изследвания 

на служителите на БСТ не трябва да се извършват други профилактични прегледи, или ако 

такива са налични – служителите на БСТ да се обслужват с приоритет.  

За всеки прегледан служител на БСТ трябва да се изготви профилактична карта. 

Профилактичните карти следва да бъдат предоставени както на хартиен, така и на 

електронен носител. В профилактичните карти следва да се съдържат индивидуалните 

данни от извършените прегледи/изследвания, заключение от съответния специалист, както 

и обобщено заключение със съответните препоръки за терапевтично поведение 

(допълнително изискващи се изследвания). 

След извършване на медицинските прегледи и изследвания, описани в т. 2 на настоящото, 

избраният за изпълнител участник трябва да изготви анализ на резултатите от прегледите, 

в който да се включат данни за: 

т.1. брой на подлежащите на преглед служители и брой на прегледаните служители, 

включително и в процент спрямо първите; 

т.2. брой и процент на с служителите със заболявания; 

т.3. брой и процент на служителите с новооткрити заболявания; 

т.4. брой и процент на служителите , изложени на въздействието на рискови фактори за 

възникване на социалнозначими заболявания; 

т.5. структура на регистрираните общи и професионални заболявания; 

т.6. структура на рисковите фактори - за целия контингент, за лицата със заболявания и за 

лицата без такива заболявания; 
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т.7. изводи, произтичащи от резултатите от задължителния профилактичен медицински 

преглед и препоръки за подобряване на здравното състояние на служителите. 

Анализът се предава на възложителя или на посочена от него Служба по трудова медицина. 

 

5.2. Изисквания към техническото предложение: 

Техническото предложение на всеки участник следва да се попълни по съдържание в 

съответствие с представения от възложителя Образец 12.  
 

5.3. Изисквания към ценовото предложение: 

Всяко ценово предложение задължително трябва да отговаря на следните условия:  

- предложената цена да включва всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката, 

съгласно условията на договора и изискванията на възложителя, в това число техниката и 

консумативите за извършване на профилактичните медицински прегледи и изследвания; 

- да има изразено съгласие от страна на участника за посочения от възложителя начин на 

плащане, съгласно изискванията и ограниченията посочени в проекта на договора. 

Максимална стойност за изпълнение на поръчката - предвиденият от възложителя 

финансов ресурс за изпълнение на поръчката е до 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева 

без ДДС.  

Участникът посочва в ценовото си предложение: 

- Единична цена за предоставянето на всеки един вид изследване/медицинска 

услуга от посочени в т. 2 на настоящото; 

- Единична цена за предоставянето на пакет изследвания/медицински услуги от 

посочените в т. 2 на настоящото за мъже и за жени /цената на пакета следва да се 

формира на база единичните цени/; 

- Обща цена за предоставянето на всички видове изследвания/медицински услуги 

от посочените в т. 2 на настоящото за общия посочен брой служители на 

възложителя – 1488 души, от които: жени - 1350 и мъже – 138 /общата цена 

следва да се формира на база единична пакетна цена за мъже и за жени/. 

Подлежи на оценка Общата цена, която не следва да надвишава 66 000 (шестдесет и шест 

хиляди) лева без ДДС. 

Ценовото предложение на участниците трябва да включва всички разходи за пълно 

изпълнение на предмета на поръчката /консумативи; материали; труд; наеми; пътни; 

дневни; нощувки; и т.н./, с изкл. на ДДС. Възложителят няма да заплаща допълнителни 

средства, извън оферираните, поради неправилно разбиране от изпълнителя предмета на 

поръчката.  
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

приложение към Покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на 

служителите на БСТ“ 

 

Д О Г О В О Р 

 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на задължителни 

профилактични медицински прегледи на служителите на БСТ“ 

 

 

Днес…………. 2016 г. в гр. София между: 

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”, вписано в Търговския регистър 

при Агенция по вписванията с ЕИК 203766380, със седалище и адрес на управление в гр. 

София - 1618, ул. "Хайдушко изворче” № 28, представлявано от Дамян Дамянов – 

Изпълнителен директор и Светла Николова – Главен счетоводител, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

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

……………..., 

ул..........……….................., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с 

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

наричано за краткост по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 

 

се сключи настоящият договор, въз основа на проведена процедура чрез публична покана 

за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, открита с Публична покана изх. №01-

01-…../……..2016 г. на изпълнителния директор на БСТ. – 101е, ал. 1 ЗОП 

  

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да предостави услуги, 

обхващащи извършването на задължителни периодични медицински прегледи на до 1488 

брой служители на БСТ (1350 жени и 138 мъже), съгласно Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд, Наредба № 3/28.02.1987 год. за задължителните предварителни 

и периодични прегледи на работниците и Наредба №7/15.08.2005 г. за минималните 

изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с 

видеодисплеи, както следва:  

- Еднократни прегледи/изследвания: 
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Профилактичен медицински преглед 

Медицински прегледи от специалисти за всички служители: 

1) Интернист: 

 измерване на кръвно налягане, 

 аускултация на бял дроб, 

 ЕКГ – 12 канални отвеждания 

2) Офталмолог: 

 цветоусещане, 

 установяване на отклонения в зрителната острота, 

 изследване на очни дъна, 

 определяне на диоптри при отклонениния в зрението. 

3) Гастроентеролог – за мъжете: 

 снемане на общ гастроентерологичен статус. 

4) Мамолог – за жените: 

 снемане на общ мамологичен статус. 

5) АГ – за жените: 

 Цитонамазка 

Изследвания при профилактичен преглед за всички служители: 

Лабораторни изследвания: 

Кръв: ПКК с автоматично диференциално броене  

(общо 21 показателя) 

Биохимия: холестерол, кръвна захар 

Инструментални изследвания: 

Ехомамография – за всички жени 

Остеоденситометрия - за всички жени 

Ехография на коремни органи – за всички мъже 

Ехография на щитовидна жлеза – за всички жени 

Ехография на простата – за всички мъже 

Скриннинг за всички служители: 

артериална хипертония, захарен диабет 

исхемична болест на сърцето, инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт, карцином на 

простатната жлеза, карцином на млечната жлеза, заболявания на щитовидната жлеза, 

остеопороза 
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- При съмнения за наличие на заболяване или при отклонение от нормите на 

физиологичните показатели, установени при прегледите, насочване към 

специалист - лекар за диагностично уточняване или лечение; 

- Даване на индивидуални съвети и информиране на работниците и служителите 

относно здравословни и безопасни условия на труд, относно профилактика на 

болестите и намаляване на риска и стреса при работа. 

 

Чл. 2. (1) Срокът на договора, в т.ч. и срокът за пълно изпълнение на дейностите, включени 

в предметния му обхват е до 30.09.2016 г., като: в срок до два месеца след подписване на 

договора за възлагане на настоящата поръчка, се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се съгласува 

с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен план-график за предоставяне на услугата; в срок до 15 

(петнадесет дни) след извършване на съответен преглед се предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

личните резултати на служителите /профилактични карти/; в срок до 1 (един) месец след 

извършване на медицинските прегледи, но не по-късно от 30.09.2016 г., се представя от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ анализ на резултатите от прегледите на възложителя или посочена от него 

служба по трудова медицина. 

(2) Дейностите по чл.1 се извършват минимум на териториите на градовете: София, 

Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч, 

Монтана, Велинград, Хасково, Смолян, Сливен, Силистра, Шумен, Видин, в съответни 

кабинети и манипулационни, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и отговарящи на всички 

стандарти и законови нормативи за извършване на дейностите в тях. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвят окончателния план-график, съобразно 

които следва да се проведат профилактичните прегледи/изследвания, като в него се 

предвиждат и допълнителни дати за извършване на прегледи/изследвания.  

 

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни точно предмета на договора със свои сили и средства, 

които са предварително обявени в техническото и ценовото му предложение и няма да 

изисква допълнително заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за каквито и да са 

дейности/услуги/доставки, в т.ч. и произтичащи от неправилно разбиране от него на 

предмета на поръчката, въз основа на която е сключен настоящия договор. 

  

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 4. (1) Максималната стойност за предоставянето на всички видове 

изследвания/медицински услуги, посочени в чл. 1 на договора за максималния посочен брой 

служители на възложителя – 1488 души, е общо в размер на ……. /…../ лева без ДДС, като: 

- Единичната цена за извършване на профилактичен преглед пакет за мъже - ……./…./ 

лева без ДДС; 
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- Единичната цена за извършване на профилактичен преглед пакет за жени - ……./…./ 

лева без ДДС; 

- Единичната цена по вид медицински преглед/изследване е:…………лева без ДДС. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените 

и предоставени медицински прегледи и изследвания /т.е. при предоставяне на услугата 

спрямо един служител не се заплаща стойността за пълен пакет, ако не са извършени всички 

прегледи/изследвания, в т.ч. и поради отказ на служител/, на база единичните цени, 

посочени в предходната алинея първа, тире трето. За удостоверяване на броя и видовете 

предоставени услуги/изследвания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя документ, в който са 

посочени имената на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спрямо които са предоставени 

услугите, предмет на договора; видовете медицински прегледи/изследвания, които тези 

служители са преминали/са им извършени; датата, на която са извършени прегледите/взет 

е биологичен материал за изследване и подпис на съответните служители. 

(3) Плащането ще се извършва по следния начин: 

т.1. 19 800  /деветнадесет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС - 30% от максимално 

допустимата обща цена за изпълнение предмета на договора - в срок от 10 /десет/ 

работни дни, считано от датата на изготвяне на окончателен /съгласуван от страните/ 

план-график за изпълнение на услугите, предмет  на договора и представяне на 

фактура. 

т.2. сума, представляваща разлика между общо дължимата сума /формирана на база 

посоченото в предходната алинея втора, изречение първо/ и авансово заплатената сума 

от 19 800 лева без ДДС – в срок до 20 /двадесет/ работни дни, считано от датата на 

представяне на анализа на резултатите от прегледите и представяне на фактура и 

документа по предходната алинея втора, изречение второ. 

т.3. В случай че реално предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги не достигат сумата от 

19 800 лева без ДДС, платена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно т.1, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи връщане на сумата, представляваща разликата между 19 800 лева без ДДС и 

стойността на реално извършените и предоставени медицински прегледи и изследвания, 

изчислени по реда на ал. 2 – в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на 

представяне на анализа на резултатите от прегледите и документа по ал. 2, изречение 

второ. 

(4) Всяко едно от плащанията ще се извършва по банков път по следната банкова сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

                  ……………….. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави 

медицинските услуги, предмет на договора и по отношение на допълнителен брой лица – 

новопостъпили служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако такива са назначени и ако така общата 

сума за изпълнение на договора не надвишава сумата от 66 000 лева без ДДС.  

(5) Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях 

работи, освен в хипотезата на чл. 45б, ал. 2 ЗОП.   

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

т.1. да извършва проверка за хода на изпълнение на настоящия договор, без с това да 

нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

т.2. да се информира периодично и изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текуща информация по 

изпълнение на възложената работа. 

т. 3. да получи точно изпълнение на възложеното, предмет на договора, като същото бъде 

съобразено и с изискванията на Закона за защита на личните данни. 

 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да коригира броя на служителите, по чл.1, които следва 

да бъдат прегледани. 

 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

т. 1. да организира явяването на своите работници и служители за извършване на 

профилактичните прегледи, съгласно утвърдения график; 

т. 2. да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение, в размера, по реда и при 

условията на чл. 4 от настоящия договор; 

т. 3. да получи от всеки от служителите си писмено съгласие в съответствие с разпоредбите 

на Закона за защита на личните данни, за предоставянето на личните им данни на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целите на изпълнението на договора. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

т.1. да извърши възложената работа с необходимото качество, в пълен обем и в сроковете 

съгласно графика по чл.2, ал.3 от настоящия договор, в съответствие с изискванията на 

нормативната уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труд. 

т.2. да осигури специалисти, притежаващи необходимата квалификация в съответната 

област,  за изпълнение на възложената работа. 

т.3. да осигури координатори, които да посрещат служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

съответните места за предоставяне на услугата, в които ще се извършват прегледите и 

изследванията, с цел създаване на добра организация, в т.ч. регистрация, насочване към 

кабинети/манипулационни и др. 

т.4. да осигури необходимата апаратура, материали, консумативи и изделия в 

кабинетите/манипулационните, в които ще се провеждат прегледите/изследванията, както 

и за срока на договора да осигури квалифициран персонал в състав, такъв, какъвто е посочен 
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в списъка с лицата, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка, приложен в 

подадената от него оферта.  

т.5. да не разгласява на трети лица информация и данни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за негови 

служители, станали му известни във връзка с изпълнението на настоящия договор, освен в 

изрично указаните от закона случаи. 

т.6. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изискуемите се съгласно договора анализи по чл.3 

отчетни документи за извършеното.  

т.7. да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализ на резултатите от прегледите, в 

който да се включат данни за: 

- брой на подлежащите на преглед работници и брой на прегледаните работници, 

включително и в процент спрямо първите; 

- брой и процент на работниците със заболявания; 

- брой и процент на работниците с новооткрити заболявания; 

- брой и процент на работниците, изложени на въздействието на рискови фактори за 

възникване на социално значими заболявания; 

- структура на регистрираните общи и професионални заболявания; 

- структура на рисковите фактори - за целия контингент, за лицата със заболявания и за 

лицата без такива заболявания; 

- изводи, произтичащи от резултатите от задължителния периодичен медицински преглед и 

препоръки за подобряване на здравното състояние на работниците; 

т.8. да изготви и представи на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, преминали медицински 

преглед/изследване профилактична карта, съдържаща резултатите от предоставените 

услуги, анализ, заключение от съответния специалист, както и обобщено заключение със 

съответните препоръки за терапевтично поведение (допълнително изискващи се 

изследвания).   

т.9. да пази като конфиденциална всяка информация станала му известна при или по повод 

изпълнението на този договор. Това задължение остава в сила и след изтичане срока на този 

договор или прекратяването му.   

 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

т.1. да изисква и получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни, информация и документи, 

необходими за изпълнение на възложената работа.   

т.2. да получи уговореното възнаграждение в размера, по реда и при условията на чл. 4 от 

настоящия договор. 

 

 

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПЪЛНО И ЧАСТИЧНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  

ИЛИ ПРИ ЛОШО ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 
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Чл. 10. (1) При незаплащане на дължимо възнаграждение в уговорения срок 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на законната лихва за 

забава, за всеки просрочен ден. 

(2) При забавено изпълнение в предоставянето на която и да е от услугите, предмет на 

договора, съгласно уговореното в чл. 2 и чл. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0.1% от стойността на договора за всеки 

просрочен ден, считано от деня, когато е следвало да бъде изпълнена съответната услуга. 

(3) При пълно неизпълнение на предмета на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

като неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в размер на половината от общата сума с ДДС, 

посочена в чл. 4, ал. 1 от договора. Под пълно неизпълнение се разбира и некачествено 

предоставяне на услугите. 

(4) Всички дължими суми за неустойки и обезщетения се заплащат по банков път, по 

банковите сметки на страните, а именно:  

- неустойки/обезщетения в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – по банковата сметка, посочена в чл. 

4, ал. 4 от договора; 

- неустойки/обезщетения в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД: 

IBAN: BG48BPBI79401064435901 

BIC: BPBIGSF 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВАРА 

 

Чл. 11. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор Изпълнителят учредява в 

полза на Възложителя банкова гаранция или му предоставя гаранция под формата на 

парична сума най-късно при сключване на договора в размер на 3 % (три процента) от 

стойността на договора, посочена в чл. 4, ал. 1 без ДДС. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична 

сума, тя следва да бъде преведена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 

4, ал. 4. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на 

гаранцията по ал.2 в срок до 30 календарни дни след датата на изтичане срока на договора, 

но само след пълно уреждане на всички отношения между страните. Гаранцията ще бъде 

възстановена по сметката, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в чл. 4 , ал. 3. 

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да 

бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този 

договор. Банковата гаранция е със срок на валидност 30 календарни дни след датата на 

изтичане срока на договора, но само след пълно уреждане на всички отношения между 

страните. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията. 
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Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от 

формата, под която е представена, при неточно изпълнение на което и да е от задълженията 

по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението /суми за неустойки и обезщетения/. 

(3) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията се 

усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. 

(4) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси 

обезщетение по общия ред. 

 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 13. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите 

задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е породено от непреодолима сила 

по смисъла на чл. 306, ал. 2 ТЗ. Настъпването на такива обстоятелства се доказва  чрез 

представяне на сертификат за форсмажор издаден от Българската търговско-промишлена 

палата и се съставя протокол, подписан от упълномощени представители на страните по 

договора в срок до 7 /седем/ дни от настъпването им.  

(2) Отговорността на страните по договора се изключва и при изменение в нормативната 

уредба, касаещо дейността на която и да е от тях, непозволяващо изпълнение на поетите с 

договора задължения. 

(3) Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в тридневен срок от 

настъпването на форсмажорното обстоятелство да уведоми насрещната страна. При 

неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила. 

(4) Страната, която е в забава не може да се позовава на непреодолима сила. 

(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е 

била налице непреодолимата сила. 

(6) Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните 

може да поиска договорът да бъде прекратен. 

 

VІI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

Чл. 14. (1) Предвиденият Подизпълнител в офертата …………………………….. 

(наименование и правно-организационната му форма и индивидуализираща информация) 

извършва: 
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предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на служителите на БСТ“ 

 

За Възложителя:                                                                              За Изпълнителя:  

 

Стр.  9 

  

 

т. 1.……………………………………….. (посочват се  видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на конкретния Подизпълнител); 

т. 2.………………………………………….. % (посочва се съответстващият на тези работи 

дял в проценти от стойността на обществената поръчка). 

(2) Изпълнителят е длъжен да сключи Договор за подизпълнение с обявения в офертата си 

Подизпълнител/и, както и да предоставя на Възложителя информация за плащанията по 

Договорите за подизпълнение. 

(3) Сключеният Договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността 

му за изпълнение на предмета на настоящия договор. 

(4) Изпълнителят нямат право да: 

т. 1. сключва Договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, 

ал. 1 или 5 ЗОП; 

т. 2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са Подизпълнители; 

т. 3. заменят посочен в офертата Подизпълнител, освен когато: 

а) за предложения Подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 

5 ЗОП; 

б) предложеният Подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на Договора за 

подизпълнение; 

в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на Подизпълнителя, включително в 

случаите по ал. 8. 

(5) В срок до 3 (три) календарни дни от датата на сключване на Договор за подизпълнение 

или на Допълнително споразумение към него, или на Договор, с който се заменя посочен в 

настоящия договор Подизпълнител, Изпълнителят е длъжен да изпрати оригинален 

екземпляр от Договора или Допълнителното споразумение на Възложителя, 

заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 4. 

(6) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на Договора за подизпълнение. 

(7) Не е нарушение на забраната по ал. 4, т. 2 и по ал. 6 доставката на стоки, материали или 

оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка 

не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от 

договора за обществената поръчка, съответно – от Договора за подизпълнение. 

(8) Изпълнителят е длъжен да прекрати Договор за подизпълнение, ако по време на 

изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП, както и при нарушаване  

на забраната по ал.6 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи Изпълнителят сключва 

нов Договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на настоящия 

член. 
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(9) Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за 

която Изпълнителят е сключил Договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя 

и на Подизпълнителя с подписването на протокол/и по чл. 7. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 15. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на уговорения срок и изпълнение 

на всички задължения по него от страните.  

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно по взаимно съгласие, отразено 

в писмено споразумение между страните. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с 30-дневно предизвестие, без да дължи 

лихви, неустойки или суми за пропуснати ползи или без предизвестие при пълно 

неизпълнение, лошо или забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в този 

случай се реализира и съответната отговорност на ИЗПЛНИТЕЛЯ съгласно договора. 

(4) Всяка една от страните може да развали договора с 10-дневно предизвестие, при 

неизпълнение на задължение на насрещната страна. 

 

ІX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.16. Всички данни и документи, които се оформят и разменят между страните са на 

български език и се отправят на адресите, посочени в титулната част на договора. 

 

Чл.17. Всяка от страните определя лице за контакт – координатор за изпълнение на 

договора, който подписва всички документи, разменени между страните в изпълнение на 

договора. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………….  

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………….  

 

Чл. 18. Всички спорове, възникнали между страните по настоящия договор относно 

неговото изпълнение и тълкуване се решават по споразумение, а когато такова не може да 

бъде постигнато – по реда на ГПК. 

 

Чл. 19. Изменение и допълнение на клаузите от настоящия договор могат да бъдат 

извършвани само с допълнителни писмени споразумения между страните по него, в 

съответствие със ЗОП. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в три оригинала – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Приложение № 1 - Техническо предложение и Ценово предложение от офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадена за участие в събирането на оферти за възлагане на 

настоящата поръчка. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН                                …………………………. 

ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

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

ДАМЯН ДАМЯНОВ                                                   

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                               

 

 

…………………………………….. 

СВЕТЛА НИКОЛОВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 


