заличено по арг. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Организиране и извършване на периодични медицински
прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 4
обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Организиране и извършване на периодични медицински прегледи
и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в Регионално звено СЗЕР
„Ботевград” и ПГХ „Чирен”;
Обособена позиция № 2: „Организиране и извършване на периодични медицински прегледи
и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в Регионално звено СИЕР „Вълчи
дол”;
Обособена позиция № 3: „Организиране и извършване на периодични медицински прегледи
и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в Регионално звено ЮИЕР „Стара
Загора” и Регионално звено ЮЗЕР „Ихтиман”;
Обособена позиция № 4: „Организиране и извършване на периодични медицински прегледи
и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в Централно управление;
Референтен № 190-077
„Булгартрансгаз” ЕАД е еднолично акционерно дружество с основен предмет на дейност:
пренос и съхранение на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие
на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на
газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз, разработване ценова
политика за присъединяване, пренос и съхранение на природен газ, съгласно действащото
законодателство, администриране на сделките с природен газ и организиране
балансирането на пазара на природен газ, инженерингова, инвестиционна, производствена
и сервизна дейност, внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на
дружеството, оперативно управление на газотранспортната система.
Структурата на „Булгартрансгаз” ЕАД се състои от Централно управление в гр.София и пет
поделения с обекти на територията на цялата страна. Към 19.06.2019 г. в системата на
„Булгартрансгаз” ЕАД работят по трудово правоотношение 1164 работници и служители,
които са заети както следва:
Таблица № 1

Поделения на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

Брой работници / служ ители

Централно управление, гр. София
ПГХ “Чирен”
Регионално звено СИЕР “Вълчи дол”

317
85
252

Регионално звено СЗЕР “Ботевград”
Регионално звено ЮИЕР “Стара Загора”
Регионално звено ЮЗЕР “Ихтиман”
УВЦ Република
Общ брой:

171
191
133
15
1164

Всички работници/служители на “Булгартрансгаз” ЕАД са с ІІІ категория труд.
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Работното време е от 8:30 до 17:00 часа, понеделник до петък включително. Част от
персонала работи на 12 часови смени, включително събота и неделя.
Адресите на по-големите обекти са:
Централно управление, Област София, Община София град, град София, ПК 1336, п.к. 3,
ж.к. ”Люлин” 2, бул. ”Панчо Владигеров” № 66
“Булгартрансгаз” ЕАД - ЮИЕР Стара Загора със седалище Област Стара Загора,
община Стара Загора, с. Загоре и обекти на територията на области Стара Загора, Хасково,
Бургас, Ямбол, Сливен, Пловдив;
•
•

КС ”Лозенец” – Област Ямбол, Община Стралджа, с. Лозенец;
КС ”Странджа” – Област Ямбол, Община Болярово, с. Горска поляна;

“Булгартрансгаз” ЕАД - ПГХ Чирен, Област Враца, община Враца, с. Чирен;
“Булгартрансгаз” ЕАД – СИЕР Вълчи дол и КС ”Вълчи дол” със седалище Област
Варна, Община Вълчи дол, гр. Вълчи дол и обекти на територията на области Варна,
Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Русе;
1. КС ”Кардам” 1 и 2 – Област Добрич, Община Генерал Тошево, с. Кардам;
2. КС ”Провадия” - Област Варна, Община Провадия, с. Кривня;
“Булгартрансгаз” ЕАД - ЮЗЕР Ихтиман и КС ”Ихтиман” със седалище Област София,
Община Ихтиман, с. Стамболово и обекти на територията на области Благоевград,
Кюстендил, София Област, Пазарджик;
3. КС ”Петрич” – Област Благоевград, Община Петрич, с. Рупите;
“Булгартрансгаз” ЕАД - СЗЕР Ботевград със седалище Област Софийска, Община
Ботевград, гр. Ботевград, ул.”Акад. Стоян Романски” №61 и обекти на територията на
области София Област, София град, Ловеч, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Велико
Търново, Перник.
4. КС ”Полски Сеновец” – Област Велико Търново, Община Полски Тръмбеж, с. Полски
Сеновец;
“Булгартрансгаз” ЕАД – УВЦ ”Република” – Област Варна, Община Варна, к.к Чайка,
местност 1.
За повече информация посетете сайта на “Булгартрансгаз” ЕАД - www.bulgartransgaz.bg
Използвани съкращения:
ПГХ – Подземно газово хранилище
ЮИЕР – Югоизточен експлоатационен район
СИЕР – Североизточен експлоатационен район
ЮЗЕР – Югозападен експлоатационен район
СЗЕР – Северозападен експлоатационен район
УВЦ – Учебно възстановителен център
КС - Компресорна станция
I. ЦЕЛ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Основната цел е да се организират и извършат периодични медицински прегледи и
изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в четирите обособени позиции.
II. ПРЕДМЕТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
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Във връзка с изискванията на Кодекс на труда, Закон за лечебните заведения и Наредба №
3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на
работниците, е необходимо да се организират и извършат периодични медицински
прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в четирите обособени
позиции, които да се извършат в съответствие с българското и европейското
законодателство със следния обхват:
1. Преглед от лекар невролог;
2. Преглед от лекар УНГ (уши, нос, гърло);
3. Преглед от лекар офталмолог:
• проверка на зрителна острота;
• проверка на цветоусещане;
• измерване на очно налягане (посредством преносим тонометър - през клепача
или по друг аналогичен метод без анестезия);
4. Преглед от лекар вътрешни болести (интернист) с включена:
• Ехография на вътрешни органи.
5. Преглед от лекар кардиолог с включени:
• ЕКГ;
• Измерване на кръвно налягане.
6. Пълна кръвна картина;
7. Пълен холестеролов тест (липиден профил);
8. Нива на кръвна захар;
9. Урина - бърз тест (РН, белтък, глюкоза, кетони и др.).
С издаване на рецепти от лекарите специалисти при необходимост.
Прегледите и изследванията трябва да се извършат в срок до шест месеца след подписване
на договор по предварително съгласувани с „Булгартрансгаз” ЕАД графици в работни дни от
8:30 до 17:00 часа както следва:
1. За обособени позиции №№1,2 и 3 с мобилни екипи в следните обекти на
„Булгартрансгаз” ЕАД след съгласуване на конкретните дати, съгласно приложената
таблица:
Таблица № 2
Обособена
Обект, в който ще се извършват
позиция
медицински прегледи и изследвания
с мобилни екипи
№1
№2
№3

СЗЕР Ботевград
КС ”Полски Сеновец”
ПГХ “Чирен”
КС ”Вълчи дол”
КС ”Кардам” 1 и 2
КС „Провадия”
ЮИЕР Стара Загора
КС ”Лозенец”
КС ”Странджа”
ЮЗЕР Ихтиман
КС ”Петрич”

Минимален брой
работни дни за
прегледи и
изследвания
Пет дни
Два дни
Три дни
Пет дни
Два дни
Два дни
Три дни
Два дни
Два дни
Три дни
Два дни

Приблизителен
брой
служители в
обекта
128
43
85
151
67
49
85
62
44
84
49

2. За обособена позиция №4 за служители от Централно управление на
„Булгартрансгаз” ЕАД град София и от регионалните звена, които не са успели да
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бъдат прегледани и изследвани от мобилните екипи по обективни причини
(командироване, отпуск, болничен). Прегледите и изследванията да се осъществят в
лицензирано лечебно заведение на територията на град София, което има право да
извършва медицинска дейност съгласно Закона за лечебните заведения в рамките на
минимум 15 (петнадесет) работни дни след предварително съгласуване с
„Булгартрансгаз” ЕАД на конкретните дати. Приблизителен брой служители – 330.
Последните периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на
„Булгартрансгаз” ЕАД са проведени през 2015 година. Към настоящия момент Дружеството
има сключен договор за обслужване от служба по трудова медицина със „СТМ Актива - 1”
ООД и има изготвена оценка на риска за всички длъжности. Извършват се измервания на
факторите на работната среда, съгласно нормативните изисквания.
III. Изисквания към участниците за четирите обособени позиции, свързани с
изпълнение на поръчката.
3.1. Участниците за обособени позиции №№1, 2, 3 трябва да отговарят на следните
изисквания:
•

•

•

Да имат квалифициран персонал за извършване на периодични медицински прегледи и
изследвания, с право да упражнява медицинска професия по реда на Раздел II, Глава
седма от Закона за здравето, който следва да бъде ангажиран през целия срок за
изпълнение на договора;
Да разполагат с мобилен екип от специалисти, оборудвани с необходимата изправна
преносима апаратура, инструменти, пособия, консумативи и т.н., което позволява
прегледите и изследванията да бъдат провеждани в обектите на Възложителя за
съответната обособена позиция, съгласно Таблица №2.
Участниците трябва да оферират целия пакет от услуги за дадената обособена позиция
с включени всички разходи за услугите (транспортиране, командироване, наемане и
т.н.).

За осигуряване на достъп до регионалните звена на възложителя, на служителите на
изпълнителя, които ще извършват дейностите по изпълнение на договора за съответната
обособена позиция, същият представя на възложителя списък на служителите (трите имена,
ЕГН/личен номер на чужденеца, длъжност), в срок до 2 (два) работни дни след сключване
на договора по съответната обособена позиция. Посочените в списъка служители нямат
достъп до стратегическите зони в стратегическите обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД (за
обособени позиции №№ 1, 2 и 3).
3.2. Участниците за обособена позиция №4 трябва да отговарят на следните изисквания:
•
•

•
•

Да притежават удостоверение за регистрация на лечебното заведение или
удостоверение за извършване на лечебната дейност, съгласно чл. 40 от Закона за
лечебните заведения;
Да имат квалифициран персонал и подходящата техника за извършване на периодични
медицински прегледи и изследвания, с право да упражнява медицинска професия по
реда на Раздел II, Глава седма от Закона за здравето, който следва да бъде ангажиран
през целия срок за изпълнение на договора;
Да осигурят лечебно заведение в град София, в което да се извършат медицинските
прегледи и изследвания.
Участниците трябва да оферират целия пакет от услуги за дадената обособена позиция
с включени всички разходи за услугите.

3.3. Прегледите и изследванията да се извършат от лекари или медицински лица,
притежаващи необходимата правоспособност.
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3.4. Взетите проби за медицинските изследвания трябва да бъдат подходящо съхранени до
извършване на анализа в лицензирана лаборатория, което ще гарантира тяхната
представителност.
IV. Документи, които се представят при изпълнение на договор по съответната обособена
позиция:
Резултатите от прегледите и изследванията трябва да бъдат отразени в индивидуален личен
формуляр за медицински прегледи и изследвания, който се изготвя и утвърждава от
обслужващата “Булгартрансгаз” ЕАД служба по трудова медицина.
След приключване на всички периодични медицински прегледи и изследвания Изпълнителя
по съответната обособена позиция изготвя два пълни комплекта документация за всяко
прегледано и изследвано лице съдържащи всички резултати (включително копие от ЕКГ и
т.н.). Оригиналната документация се предава на службата по трудова медицина, с която
Възложителя има сключен договор, а копие от същата документация се предава на
Възложителя в индивидуален надписан с имената на служителя, запечатан непрозрачен плик.
V. Заплащането се извършва за всеки реално извършен преглед и изследване по единични
цени за всеки един работник/служител на „Булгартрансгаз” ЕАД, след приключване на
всички прегледи и изследвания по съответната обособена позиция, съгласно съгласувания и
утвърден график и предаване на всички комплекти с документация. За всеки обект на
“Булгартрансгаз” ЕАД, в който се извършват прегледи и изследвания се подписва приемнопредавателен протокол за реално извършените прегледи и изследвания по съответната
обособена позиция, на база на които се осъществява заплащането.
VI. В предмета на поръчката се включва предоставяне на медицински прегледи и
изследвания за целия период на действие на договорите, включително задължение за
извършване на услугите на новоназначени служители и работници на възложителя, считано
от датата на назначаване, съгласно единичните цени и условия, посочени в ценовото
предложение на участника от офертата и при условията на проекта на договора.
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Проект

ДОГОВОР
№ ………………
Днес, ………………… г. в гр. София между:
„Булгартрансгаз” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1336 гр. София, район
„Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66, вписано в Търговския
регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478 и идентификационен номер по
ДДС BG175203478, представлявано от Владимир Асенов Малинов, в качеството на
Изпълнителен директор, чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно с изх.
№ БТГ-92-01-71/15.05.2019 г. издадено на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
…………………………, със седалище и адрес на управление: гр. ……………, ул. „…………..“
№……, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания при
Министерство на правосъдието с ЕИК/код по Регистър Булстат/регистрационен номер
или друг идентификационен код …………….. и ДДС номер
......................,
представлявано от …………………………., в качеството на …………………….., наричано за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“)
на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с
утвърден Протокол от ……………... г. за разглеждането и оценката на офертите
и за класирането на участниците в обществена поръчка с наименование: Организиране
и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, референтен номер:190-077, разпределена в следните обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: „Организиране и извършване на периодични медицински
прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в Регионално звено
СЗЕР „Ботевград” и ПГХ „Чирен”;
Обособена позиция № 2: „Организиране и извършване на периодични медицински
прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в Регионално звено
СИЕР „Вълчи дол”;
Обособена позиция № 3: „Организиране и извършване на периодични медицински
прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в Регионално звено
ЮИЕР „Стара Загора” и Регионално звено ЮЗЕР „Ихтиман”;
Обособена позиция № 4: „Организиране и извършване на периодични медицински
прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД в Централно
управление,
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: Организиране и
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извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на
„Булгартрансгаз“ ЕАД в …………………………………………….., по обособена позиция № ….,
наричани за краткост „Услугите“.
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугите в съответствие с
Техническата спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и чрез лицата,
посочени в Списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката, съставляващи
съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и
представляващи неразделна част от него.
1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя услугите и за новоназначени служители и работници
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на назначаване, при единични цени и условия,
посочени в Приложение № 3, до достигане на стойността по т.3.1. и при условията на
договора.
1.4. В срок до 1 (един) ден 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
3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство (ако е приложимо).
II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от
Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните
задължения по Договора, но за не повече от една година, считано от датата на
сключването му.
2.2. Срокът на Договора е 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключването му или
до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по т. 3.1. по
обособената позиция, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
2.2.1. Конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности по обособената
позиция се определят в график, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с Техническото предложение – Приложение № 2.
(„График/а/ът“). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи Графика на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 (петнадесет) дни от Датата на влизане в сила на договора.
След одобрението Графикът става Приложение № 6 и неразделна част от Договора.
2.2.2. (за обособени позиции № № 1, 2 и 3) Прегледите и изследванията по обособена
позиция № ..... “.................................................................“ ще се извършват от
мобилни екипи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от 08:30 часа до 17:00 часа в работни дни, след
съгласуване на конкретните дати с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Графика по т.2.2.1.
и/или
- (за обособени позиции № 4) Прегледите и изследванията по обособена позиция №
..... “.................................................................“ ще се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в
рамките на минимум 15 работни дни след предварително съгласуване с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Графика по т.2.2.1., в ....................................... /посочва се
лечебното заведение, което има право да извършва лечебна дейност, съгласно чл. 40
от Закона за лечебните заведения, находящо се на територията на гр. София/.
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2.3. Местата за изпълнение на договора
“.................................................................“ са:

по

обособена

позиция

№

....

- За обособена позиция № 1: СЗЕР Ботевград, КС ”Полски Сеновец” и ПГХ “Чирен”;
- За обособена позиция № 2: КС ”Вълчи дол”, КС ”Кардам” 1 и 2 и КС „Провадия”;
- За обособена позиция № 3: ЮИЕР Стара Загора, КС ”Лозенец”, КС ”Странджа”, ЮЗЕР
Ихтиман и КС ”Петрич”;
- За обособена позиция № 4: Лечебното заведение, посочено в т. 2.2.2.
III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително
извършените услуги на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
ценовото му предложение, като максималната стойност на договора по обособена
позиция № …….“.................................................................“ не може да надвишава:
- За обособена позиция № 1: 11 000 (единадесет хиляди) лева без ДДС;
- За обособена позиция № 2: 11 500 (единадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС;
- За обособена позиция № 3: 14 000 (четиринадесет хиляди) лева без ДДС;
- За обособена позиция № 4: 13 500 (тринадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС,
(наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).
3.2. В Цената по т. 3.1. 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), разходи за транспортиране,
командироване, наемане и т.н., като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на
каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.3. Цената, посочена в т.3.1., е крайна. Единичните цени за отделните дейности,
свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на
промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с
разпоредбите на ЗОП.
3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
3.4.1. Окончателно плащане в размер на 100 % (сто на сто) от стойността на всички
реално извършени прегледи и изследвания по единични цени съгласно ценовата
оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки един работник/служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след
приключване на всички прегледи и изследвания, в срок до 15 (петнадесет) дни,
считано от приемане изпълнението на Услугите.
3.5. За извършване на дължимото плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя следните
документи:
3.5.1. приемо-предавателен протокол за предаване на службата по трудова медицина
(СТМ) на оригинал от документацията за всеки прегледан и изследван
работник/служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписан между представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и СТМ, с която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има сключен договор, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от
Договора;
3.5.2. приемо-предавателен протокол за предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на копие от
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документацията за всеки прегледан и изследван работник/служител, подписан от
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на
разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора;
3.5.3. окончателен приемно-предавателен протокол по т.5.3. за окончателното
приемане на изпълнението на Услугите по този Договор, подписан от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел
VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и
3.5.4. фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва дължимото плащане в срок до 15
(петнадесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на
условията по т.3.5.
3.7. Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: […………………………….]
BIC:

[…………………………….]

IBAN: […………………………….].
3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по т.3.7. 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.
3.9. (Ако е приложимо) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от
подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на
останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за
изпълнението на съответната част от Услугите за съответната дейност, заедно с искане
за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
3.9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от
получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията
или част от тях като недължими.
3.9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15
(петнадесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.
3.10. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е местно лице за Р. България.
3.10.1. Преди извършване на дължимо плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискуемите съгласно действащата Спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане документи, а именно:
3.10.1.1. Удостоверение от данъчната администрация на страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
съответствие с нейната практика и компетентност, че ..............................(попълва се
името на фирмата) e местно лице за .............................(попълва се името на страната).
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3.10.1.2. Декларация от .............................. (попълва се името на фирмата), че същата
е притежател на дохода от настоящия Договор от източник в Р. България и
.............................. (попълва се името на фирмата) не притежава място на стопанска
дейност или определена база на територията на Р. България, с които съответните
доходи са действително свързани.
3.10.2. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ начислява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доходи от източник в
Р. България с общ размер до 500 000 лева годишно документите по т. 3.10. се
представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в този случай, съгласно чл. 142, ал. 1 от Данъчноосигурителен процесуален кодекс не се подава искане по чл. 137, ал. 1 от Данъчноосигурителен процесуален кодекс пред Национална агенция за приходите.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1. 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
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
4.2.1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на Раздел III
от договора;
4.2.2. 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;
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
4.3.1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
4.3.2. 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;
4.3.3. да изпълнява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

всички

законосъобразни

указания

и

изисквания

на

4.3.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с
уговореното в т. 8.3. от Договора.
4.3.5. Да изпълни услугата качествено в съответствие с Кодекса на труда, Закона за
лечебните заведения и Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните
предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
4.3.6. Да спазва правилата за вътрешния ред и пропускателния режим в регионалните
звена на територията на страната;
4.3.7. Да спазва изискванията по здравословни и безопасни условия при работа и
пожарна безопасност и в обектите и помещенията на Възложителя на територията на
страната;
4.3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и съхранява всички необходими документи съгласно
действащата нормативна уредба.
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4.3.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.3.10. Всички участници в Обединението изпълнител са солидарно отговорни за
изпълнението на настоящия договор към Възложителя (Настоящата клауза е
приложима, само в случай че изпълнителят е обединение по ЗЗД или обединение,
което няма правна форма).
4.3.11. 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,
да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е
приложимо);
4.3.12. Да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на
Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4.3.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 15 (петнадесет) дни от сключване
на настоящия Договор. В срок до 3 (три) 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).
4.3.14. да не разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма
информация, квалифицирана като „търговска тайна“ на „Булгартрансгаз“ ЕАД и
посочена в „Списък на информацията, представляваща търговска тайна на
„Булгартрансгаз“ ЕАД спрямо Вертикално интегрираното предприятие и части от него“
(Приложение № 5), пред Вертикално интегрираното предприятие и части от него
(„Български енергиен холдинг“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД).
4.3.15. За осигуряване на достъп до регионалните звена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на
служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ще извършват дейностите по изпълнение на
договора, същият представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на служителите (трите имена,
ЕГН/личен номер на чужденеца, длъжност), в срок до 2 (два) работни дни след
сключване на договора (за обособени позиции №№ 1, 2 и 3).
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.4.1. да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
4.4.2. 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 проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но
без с това да пречи на изпълнението;
4.4.3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него материали или съответна част от тях;
4.4.4. да не носи отговорност в случай на претърпени загуби от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или
от трети лица, вследствие на проявена небрежност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
друго събитие, в резултат на което са настъпили вреди за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не са
по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
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4.5.1. да приеме изпълнението на услугите, когато отговаря на договореното, по реда
и при условията на този Договор;
4.5.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията,
предвидени в този Договор;
4.5.3. 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;
4.5.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с
уговореното в т. 8.3. от Договора;
4.5.5. 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;
4.5.6. да инструктира специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ангажирани с изпълнението на
предмета на договора, по правилата за здравословни и безопасни условия при работа
и пожарна безопасност в регионалните звена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4.5.7. да предостави място за извършване на прегледите и изследванията в
регионалните си звена.
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
5.1. Изпълнението на услугите се документира по следния начин:
5.1.1. Резултатите от прегледите и изследванията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отразява в
индивидуален личен формуляр за медицински прегледи и изследвания, който е
изготвен и утвърден от обслужващата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ служба по трудова медицина
(СТМ).
5.1.2. След извършването на прегледите и изследванията в съответния обект от
мобилни екипи (за обособени позиции №№ 1, 2 и 3) / Централно управление в
лечебно заведение (за обособена позиция № 4) се подписват поотделно констативни
протоколи, между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи
реално извършените прегледи и изследвания в съответния обект (за обособени
позиции №№ 1, 2 и 3) / в лечебно заведение (за обособена позиция № 4).
5.1.3. След приключване на всички периодични медицински прегледи и изследвания
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя комплект документация в оригинал за всеки прегледан и
изследван работник/служител, съдържащ всички резултати (включително копие от ЕКГ,
резултати от кръвни изследвания с референтни стойности на лабораторията и т.н.).
5.1.4. Оригиналът на комплекта документация се предава на СТМ, с която
„Булгартрансгаз“ ЕАД има сключен договор, което се осъществява с подписване на
приемно-предавателен протокол, подписан между представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
СТМ, с която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има сключен договор.
5.1.5. Копие на комплекта документация се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в индивидуален
надписан с имената на служителя, запечатан непрозрачен плик, което се осъществява
с подписване на приемно-предавателен протокол, подписан от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
5.2.1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
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5.2.2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното,
в случай че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат
отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и/или резултатът от
изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.3. Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се
извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от
представители на Страните, в срок до 45 (четиридесет и пет) дни след изтичането на
конкретните срокове на изпълнение по т.2.2.1. от Договора.
VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
6.1. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор в сроковете по
т.2.2.1. – не явяване в съответния обект, посочен в т. 2.3. (за обособени позиции №№
1, 2 и 3) / не извършване на прегледите и изследванията на работниците/служителите
от Централно управление в лечебното заведение, посочено в т.2.2.2 (за обособена
позиция № 4), съгласно съгласувания между страните График, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 1 % (едно на сто) от Цената за съответната дейност –
стойността на медицински прегледи и изследвания, изчислена като произведение от
броя на всички работници/служители в съответния обект (за обособени позиции №№
1, 2 и 3) / на всички работници/служители от Централно управление (за обособена
позиция № 4), умножена по пакетната цена за прегледи и изследвания на един
работник/служител, за всеки ден забава;
6.2. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност 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.
6.3. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от Стойността
на Договора.
6.4. Дължима по този Договор неустойка се приспада от плащането по договора. В
случай че дължимата неустойка надвишава стойността на дължимата сума, остатъкът
се превежда от неизправната на изправната Страна в 5-дневен срок след получаване
на писмена Покана за това.
6.5. 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
7.1. Този Договор се прекратява:
7.1.1. с изтичане на срока по т. 2.1. от Договора и при изпълнение на всички
задължения на Страните по него;
7.1.2. 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 и да представи доказателства;
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7.1.3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното
лице е установено;
7.1.4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
7.2. Договорът може да бъде прекратен:
7.2.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
7.2.2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.3. 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.
7.3.1. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
7.3.1.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5
(пет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
7.3.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет)
дни;
7.3.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение
спецификация и Предложението за изпълнение на поръчката;

от

Техническата

7.3.2. 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.
7.4. 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.
7.5. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
7.5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално
дължимите плащания; и
7.5.2. 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 доклади, изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването; и
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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.
7.6. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
8.1. 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.
8.1.1. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
8.1.1.1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
8.1.1.2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на
Договора.
Спазване на приложими норми
8.2. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са
длъжни да спазват (ако е приложимо) 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.
Конфиденциалност
8.3. 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, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели 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.
8.3.1. С изключение на случаите, посочени в т. 8.3.2. на тази клауза, конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
8.3.2. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
8.3.2.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от Страните;
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8.3.2.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е
от Страните; или
8.3.2.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг
компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 8.3.2.2. или 8.3.2.3. Страната, която следва да предостави
информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.
8.3.3. Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и
наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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
8.4. 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
8.5. 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 документи и други резултати от
изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
8.5.1. 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:
8.5.1.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
8.5.1.2. 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
8.5.1.3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото
лице, чиито права са нарушени.
8.5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени
авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (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.
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Проект
8.5.3. 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
8.6. 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
8.7. 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
8.8. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
8.8.1. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това
понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че
за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи
дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до
невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.
8.8.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и
да уведоми писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на
непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на
непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността
за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
8.8.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от
непреодолимата сила.
8.8.4. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
8.8.4.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на
непреодолима сила;
8.8.4.2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима
сила; или
8.8.4.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
8.8.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
8.9. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки
се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт,
без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните.
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Проект
Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или
на Договора като цяло.
Уведомления
8.10. 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.
8.10.1. 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.: ………………………………………….
Дежурен телефон за аварийни ситуации:…………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
8.10.2. За дата на уведомлението се счита:
8.10.2.1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
8.10.2.2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
8.10.2.3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане
по куриер;
8.10.2.4. датата на приемането – при изпращане по факс;
8.10.2.5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
8.10.3. 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 7 (седем) 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.
8.10.4. 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
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Проект
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок
до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Език
8.11. Този Договор се сключва на български език.
8.11.1. 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
8.12. 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.
За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Разрешаване на спорове
8.13. 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
8.14. Този Договор се състои от 14 (четиринадесет) страници и е изготвен и подписан в
три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложения:
8.15. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;
Приложение № 5 - Списък на информацията, представляваща търговска тайна на
„Булгартрансгаз“ ЕАД спрямо Вертикално интегрираното предприятие и части от него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ
„ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
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Списък на информацията, представляваща „търговска тайна“ на
„Булгартрансгаз” ЕАД спрямо ВИП и части от него
Търговска тайна на „Булгартрансгаз“ ЕАД спрямо ВИП и части от него са всички
факти, данни, решения и информация:
- които не са публикувани в публични регистри;
- които не са публикувани на интернет страницата на дружеството;
- за които не съществува нормативно изискване за предоставянето им от „Булгартрансгаз“
ЕАД в качеството му на дъщерно дружество към „Български енергиен холдинг“ ЕАД;
- които не се съдържат в Десетгодишния план или в изготвянето на Регионални
инвестиционни планове и на Общностен план (ENTSONG);
и по-конкретно търговска тайна на „Булгартрансгаз“ ЕАД са фактите, данните,
решенията и информацията, изброените в т. 5.1 от Програмата за съответствие,
а също и тези, свързани с:
- разчети за цени за пренос и съхранение на природен газ;
- решения от закрити заседания на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР) по въпроси, касаещи запазването на независимостта на газопреносния оператор;
- договори за пренос на природен газ, договори за пренос и съхранение на природен газ;
- договори за присъединяване;
- технически спецификации, условия и други документи, подготвяни за възлагане на
обществени поръчки (до момента на обявяването/публикуването им от „Булгартрансгаз“
ЕАД);
- планирани финансови средства за реализация на конкретни обекти (строителство,
услуги и доставки), в т.ч. стойностите на поръчките, обезпечаващи изпълнението до
момента на обявяването/публикуването им от „Булгартрансгаз“ ЕАД;
- одитни ангажименти и дадени препоръки на Външния и Вътрешния одитор на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, свързани със стопанската дейност на дружеството по пренос и
съхранение на природен газ, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството;
- индивидуализирани, обобщени данни, съхранявани в базите данни на дружеството от
договорите с клиенти и във връзка с тяхното изпълнение (срокове на договора, план за
пренос, план за добив и нагнетяване при договорите за съхранение, номинации, измерени
количества), текущо състояние на балансовата сметка на клиента/балансовата група,
всички данни за допълнителни такси и неустойки за конкретен клиент и/или договор;
- дейността по определяне на критичната инфраструктура и Европейска такава, както и
контрола върху мерките за защита на сигурността им;
- личните трудови досиета на работниците и служителите, здравословно им състояние,
включително и резултати от медицински прегледи;
- индивидуални трудови възнаграждения на работниците и служителите, възнаграждения
по сключени граждански договори.

ДОГОВОР ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ОБРАБОТВАЩ

№ ..................

Днес, ........................... г. в гр. София между:
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, ж.к.
„Люлин – 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, вписано в Търговския регистър на
Агенция по вписванията с ЕИК 175203478, представлявано от Владимир Малинов Изпълнителен директор, чрез пълномощника Чавдар Георгиев Димитров – Началник на
управление „Правно“ и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“
ЕАД, съгласно пълномощно с № БТГ 92-01-357 от 26.11.2018 г., наричано по-долу за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ или Администратор на лични данни, от една страна
и
…………………………………………., със седалище и адрес на управление: ………………………,
вписано в Регистър Булстат с код ………………….., представлявано от
………………………………… – ……………………….., наричано по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ или Обработващ лични данни от друга страна,
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Възложителят и Изпълнителят са сключили договор по обособена позиция № ….. за
oрганизиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на
служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД в ………………………….. (Основен Договор), който
налага Изпълнителят (в качеството му на Обработващ лични данни) да обработва
данни от името на Възложителя (в качеството му на Администратор на лични данни).
Този договор за Обработка на лични данни регламентира допълнителните условия и
изисквания, въз основа на които Изпълнителят ще обработва лични данни за целите на
изпълнение на своите задължения по Основния договор. Този договор съдържа
задължителните клаузи съгласно чл. 28 (3) от Общия регламент за защита на данните
(ЕС) 2016/679 (ОРЗД) за договори между Администратори и Обработващи лични
данни.
2. ДЕФИНИЦИИ
Бизнес цели: услугите, описани в Основния договор
Законодателство по защита на данните: всяко приложимо законодателство в
областта на защита на данните, включително ОРЗД, както и всяко друго приложимо
местно законодателство в Република България, свързано със защитата на личните
данни и неприкосновеността на електронните комуникации.

ОД-ВН-204, v03

Лични данни: всяка информация относно идентифицирано физическо лице или
такова, което може да бъде идентифицирано, която бива обработвана от Изпълнителя
в резултат на, или във връзка с, доставката на услугите, уговорени в Основния
договор.
Физическо лице, което може да бъде идентифицирано: лице, което може да
бъде идентифицирано директно или индиректно, най-вече чрез идентификатор като:
име, идентификационен номер, данни относно местоположението, онлайн
1

идентификатор или един, или повече фактори, специфични за неговата физическа,
психологическа, генетична, умствена, икономическа, културна или социална
идентичност.
Нарушение на защитата на данните: нарушение на сигурността, което води до
случайно или незаконосъобразно унищожаване, загуба, промяна, неоторизирано
предаване или достъп до лични данни, предмет на обработване.
Обработване на лични данни: всяка дейност, която изисква употребата на лични
данни. Това включва всяка операция или серия от операции (без значение дали са
автоматизирани или не), свързани с лични данни, като например: събиране, записване,
организация, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, възстановяване,
употреба, предаване, разпространяване, комбиниране, ограничаване, изтриване или
унищожаване. Обработката също включва и трансфер на лични данни до трети лица.
Оторизирани лица: лицата или категории лица, които, след одобрение от страна на
Възложителя, могат да дават инструкции на Изпълнителя относно дейностите по
обработване на лични данни.
Стандартни Договорни Клаузи (СДК): Стандартните Договорни Клаузи, одобрени
от Европейската Комисия чрез Решение 2010/87/ЕС за трансфер на Лични Данни от
страна-членка на Европейския Съюз към обработващ, установен в трета страна.
В случай на конфликт или неяснота между клауза в този Договор и:
• клауза в Основния Договор, клаузата в този Договор има предимство;
• клауза в СДК, СДК има предимство
Субект на Данни: физическо лице, което е субект на лични данни
3.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА

3.1.
Възложителят и Изпълнителят приемат, че за целите на законодателството по
защита на данните, Възложителят е Администратор, а Изпълнителят е Обработващ
лични данни.
3.2.
Възложителят запазва контрол върху личните данни и остава отговорен за
спазването на изискванията на законодателството по защита на данните, включително
за предоставяне на необходимите изявления до субектите на данни и получаване на
необходимите съгласия от субектите, както и за инструкциите за обработка, които
предоставя на Изпълнителя.
3.3.
Прилож ение 1 към този договор описва предмета, продължителността, вида и
целите на обработване и видовете лични данни и категориите субекти на данни,
спрямо които Изпълнителят може да извършва дейности по обработване с цел
изпълняване на бизнес целите по Основния договор.
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4.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ОБРАБОТВАЩИЯ)

4.1.
Изпълнителят се задължава да обработва предоставените му лични данни само
до степента и по начина, които са необходими за изпълнението на бизнес целите и
съобразно писмените инструкции на Възложителя. Той няма да обработва лични данни
по начин, който не съответства на условията по този договор или на
законодателството по защита на данните. Изпълнителят следва да уведоми
Възложителя без забавяне, ако според него, инструкциите на Възложителя не са в
съответствие със законодателството по защита на данните.
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4.2.
Изпълнителят следва да изпълни без забавяне всяка молба или инструкция на
Възложителя, да промени, предаде, изтрие или да обработи по друг начин личните
данни, или да
спре, ограничи или поправи последствията от евентуално
неоторизирано обработване.
4.3.
Изпълнителят ще съхрани конфиденциалността на личните данни и няма да ги
предоставя на трети лица, освен ако Възложителят или условията по този договор
изрично не позволяват това предоставяне, или ако то не се изисква по закон. Ако
съдебен или друг публичен орган изискат от Изпълнителя да обработи или предостави
лични данни, той следва първо да уведоми Възложителя какво е правното основание
за това и да даде възможност на Възложителя да възрази, освен ако не съществува
законова забрана за извършването на такова уведомяване.
4.4.
Изпълнителят ще положи разумни усилия да подпомогне Възложителя в
спазването на задълженията му в областта на защита на данните, вземайки предвид
същността на обработването и информацията, с която разполага.
4.5.
Изпълнителят следва да уведоми Възложителя без забавяне за всякакви
промени в законодателството по защита на данните, които могат да се отразят
негативно на изпълнението на ангажиментите на Изпълнителя по този договор.
5.

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1.
Изпълнителят ще се увери, че всички негови служители:
•
са информирани за това, че личните данни са обект на конфиденциалност и
ограничения относно тяхната употреба;
•
са преминали обучение по законодателството по защита на данните и разбират
както своите задължения, така и тези на Изпълнителя, във връзка със спазването на
законодателството по защита на данните и този договор.
6.

СИГУРНОСТ

6.1.
Изпълнителят е длъжен да въведе необходимите технически и организационни
мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне,
копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или дистрибуция на
лични данни, включително, но не само, мерките за сигурност, описани в Прилож ение
3.
6.2.
Изпълнителят е длъжен да въведе такива мерки за сигурност, които са
подходящи спрямо нивото на риска, включително, ако е подходящо:
•
Псевдонимизация или криптиране на данните, както и други методи, които
осигуряват конфиденциалността, целостта, и устойчивостта на системите за обработка
на данни.
•
Изпълнителят следва да може да възстанови навременно достъпа до личните
данни в случай на инцидент.
•
Изпълнителят следва регулярно да тества и оценява ефективността на
избраните мерки за сигурност.
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7.

НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ

7.1.
Изпълнителят следва да уведоми Възложителя без излишно забавяне, ако
личните данни бъдат унищожени, загубени, увредени или станат негодни за употреба.
Изпълнителят трябва да положи всички разумни усилия да възстанови данните за своя
сметка.
7.2.
Изпълнителят следва да уведоми Възложителя (незабавно или в рамките на
работния ден) и без излишно забавяне, ако установи, че е налице:

3

•
инцидентна, неоторизирана или незаконна обработка на лични данни, или
•
нарушение на сигурността на данните.
7.3.
В случай на възникване на инцидент Изпълнителят следва без излишно
забавяне да предостави следната информация на Възложителя:
•
описание на естеството на инцидента, включително категориите и
приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и масиви от лични данни;
•
вероятните последствия от инцидента, и
•
описание на мерките, които Изпълнителят е взел или предлага да вземе за
преодоляване на негативните последици от инцидента.
7.4.
Непосредствено след всяка неоторизирана или незаконна обработка на лични
данни или нарушение на сигурността на данните, страните ще координират действията
си по разследване на проблема. Изпълнителят ще предприеме разумни стъпки да
съдейства на Възложителя, включително като:
•
съдейства за разследването на инцидента;
•
осигури физически достъп на Възложителя до засегнатите съоръжения и
системи;
•
организира разговори между своите служители и Възложителя (това може да
включва и бивши служители на Изпълнителя);
•
предостави достъп до документацията, която е създал, с цел спазване на
законодателството за защита на данните, и
•
вземе разумни и навременни мерки да ограничи вредните последствия от
нарушението на защитата на данните или незаконната обработка на лични данни.
7.5.
Изпълнителят няма да уведомява трети лица за установено нарушение на
защитата на данните, без първо да е получил писмено одобрение от страна на
Възложителя, освен когато уведомяването им е задължително по закон.
7.6.
Изпълнителят е съгласен, че единствено Възложителят има право да определи:
•
дали да бъдат уведомени за нарушението на сигурността субектите на данни
или регулаторния орган, когато това се изисква от закон или е решение на
Възложителя, включително съдържанието и начина на изпращане на такова
уведомление;
•
дали да бъде предложена компенсация на субектите на данни и от какво
естество.
7.7.
Изпълнителят ще поеме всички разумни разходи, свързани с изпълнение на
задълженията си при нарушение на сигурността на данните, освен ако инцидентът не е
в резултат от изричните инструкции на Възложителя, небрежност или умишлено
нарушение на този договор от страна на Възложителя. В тези случаи всички разходи са
за сметка на Възложителя.
7.8.
Изпълнителят следва да възстанови на Възложителя реалните и разумни
разходи, които Възложителят е направил в резултат на нарушение на сигурността по
вина на Изпълнителя, включително всички разходи по уведомяване на субектите и/или
регулаторния орган и предоставяне на обезщетения.

ОД-ВН-204, v03

8.

Трансфер на лични данни извън ЕС/ЕИП

8.1.
Изпълнителят (както и всеки подизпълнител на Изпълнителя) не може да
извършва трансфери или друга форма на обработване на лични данни извън
Европейския съюз (ЕС)/ Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), без да
получи писмено съгласие от Възложителя.
8.2.
Когато такова съгласие е получено, Изпълнителят може да обработва, или да
разреши да бъдат обработвани лични данни извън ЕС/ЕИП при следните условия:
•
Изпълнителят обработва лични данни на територията на държава, за която има
решение на Европейската Комисия, че е осигурено адекватно ниво на защита, или
•
Изпълнителят участва в друг валиден механизъм за трансфер на данни извън
ЕС/ЕИП, съгласно законодателството за защита на данните, който осигурява
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подходящи защити, опазващи правото на защита на данните и неприкосновеността на
личния живот на лицата. (Изпълнителят следва да посочи в Прилож ение 1
трансферния механизъм, който ще прилага, и да уведоми Възложителя незабавно за
всяка промяна.)
•
Ако трансфер на лични данни между Възложителя и Изпълнителя изисква
включването на СДК към този договор в резултат на това, че Изпълнителят е
установен извън ЕС/ЕИП, страните ще попълнят необходимата информация и подпишат
СДК в Прилож ение 2 , и ще вземат всички други мерки да осигурят легитимността на
трансфера.
9.

Подизпълнители

9.1.
Изпълнителят няма да оторизира трети лица или подизпълнители с
обработването на лични данни.
ИЛИ (алтернативно)
9.2.
Изпълнителят може да оторизира трето лице (подизпълнител) да обработва
лични данни, ако:
•
Възложителят предостави писмено съгласие преди всяко възлагане на
обработването на подизпълнител ИЛИ има възможност да възрази срещу такова
възлагане в рамките на 3 (три) работни дни след като Изпълнителят предостави
пълна информация относно подизпълнителя;
•
Изпълнителят ще сключи писмен договор с подизпълнителя, съдържащ условия,
които по същество не се различават от тези в настоящия договор, по-специално
условията, изискващи подходящи технически и организационни мерки. При писмено
искане от страна на Възложителя, Изпълнителят ще предостави на Възложителя копия
от такива договори;
•
Изпълнителят ще запази контрол върху личните данни, чието обработване
възлага на подизпълнителя; и
•
Договорът с подизпълнителя се прекратява автоматично при прекратяване на
този договор по каквото и да е било причина.
9.3.
Информация за подизпълнителите, одобрени в момента на сключване на този
договор, се съдържа в Прилож ение 1 и включва име и адрес на подизпълнителя и
контактна информация на лицето, отговорно за спазване на правилата за защита на
данните.
9.4.
В случай че подизпълнителят не спази някое от задълженията си по договора си
с Изпълнителя, последният остава изцяло отговорен пред Възложителя за
изпълнението на задълженията на подизпълнителя.
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10.

Оплаквания, искания за достъп до информация и права на трети лица

10.1. Изпълнителят е длъжен, без да изисква допълнително заплащане, да вземе
подходящи технически и организационни мерки и да предостави навременно на
Възложителя информация, която да му даде възможност да спази задълженията си,
свързани с:
•
правата на субектите на данни по силата на законодателството по защита на
данните, включително искания за достъп до информация, правото на поправяне или
изтриване на данни, възражение срещу обработване и автоматизирано обработване, и
ограничаване на обработването;
•
искания за информация от страна на регулаторния орган.
10.2. Изпълнителят следва да уведоми Възложителя незабавно, ако получи
оплакване, искане или друга информация, свързана директно или индиректно с
обработването на лични данни или със спазването на изискванията на
законодателството по защита на данните.
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10.3. Изпълнителят следва да уведоми Възложителя в рамките на 3 (три) работни
дни след получаването на искане от субект на данни за упражняване на правото му на
достъп до личните му данни или на някое друго от правата, дадени му по силата на
законодателството по защита на данните.
10.4. Изпълнителят ще осигури на Възложителя пълно съдействие за отговора на
всяко постъпило оплакване или искане.
10.5. Изпълнителят няма да предоставя лични данни на субект на данни или на трета
страна, ако не е получил такава инструкция от Възложителя или не е длъжен да
предостави данните по закон.
11.

Срок и прекратяване

11.1. Този договор ще бъде в сила докато:
•
Основният договор е в сила;
•
Изпълнителят продължава да има контрол върху лични данни, свързани с
основния договор.
11.2. Всяко нарушение на условията по този договор от страна на Изпълнителя
представлява нарушение и на Основния договор, което дава основание на
Възложителя да прекрати (Основния договор или всяка част от Основния договор,
оторизираща обработването на лични данни) без предизвестие и последващи
задължения, при условие, че уведоми за това Изпълнителя писмено.
11.3. Ако в резултат на промяна на законодателството по защита на данните, която и
да е от страните не може да продължи да изпълнява задълженията си по този договор,
страните ще преустановят обработването на лични данни докато не се уверят, че
съответната страна е в съответствие с новите изисквания.
12.

Връщане и унищожаване на данните

12.1. При искане от страна на Възложителя, Изпълнителят ще предостави на
Възложителя копие или достъп до всички или част от личните данни, които
Възложителят му е предоставил, по начин и във формат, в който Възложителят е
разумно да ги изиска.
12.2. При прекратяване на Основния договор по каквото и да е причина или изтичане
на договорния срок, Изпълнителят ще изтрие или унищожи по сигурен начин или, въз
основа на писмени инструкции от Възложителя, ще върне всички лични данни
свързани с този договор.
12.3. Ако Изпълнителят има законово задължение да запази документи или други
материали, които в противен случай би бил длъжен да върне или унищожи,
Изпълнителят ще уведоми Възложителя писмено за това изискване, давайки подробна
информация относно документите или материалите, които трябва да съхрани,
законовото основание за съхранението, както и информация за това кога
унищожаването ще бъде възможно.
12.4. Изпълнителят ще потвърди писмено, че е унищожил надлежно личните данни, в
срок до 5 (пет) работни дни след като е завършил процеса по унищожаване.
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13.

Отчетност

13.1. Изпълнителят ще води детайлна, точна и актуална писмена отчетност относно
всяка дейност по обработка на лични данни, включително, но не само, информация за
достъпа, контрола и сигурността на личните данни, одобрени подизпълнители, цели и
категории обработки, трансфери до странни извън ЕИП и общо описание на
предприетите технически и организационни мерки.
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13.2. При искане от страна на Възложителя, Изпълнителят ще му предостави копия от
поддържаната документация във връзка с обработването на лични данни.
13.3. Възложителят и Изпълнителят веднъж годишно извършват преглед на
информацията, съдържаща се в Приложенията към този договор, с цел да потвърдят
нейната точност и да я актуализират при нужда.
14.

Гаранции

14.1. Изпълнителят гарантира, че:
•
Всички негови служители, подизпълнители или всяко друго лице или лица с
достъп до лични данни са получили необходимото обучение по законодателството по
защита на данните;
•
Той, както и всяко друго лице, което обработва лични данни от негово име, ще
спазват изискванията на законодателството по защита на данните;
•
Имайки предвид съществуващите технологични решения и разходите за тяхното
въвеждане, ще вземе подходящи технически и организационни мерки, за да
предотврати неоторизирано или незаконно обработване на лични данни и случайна
загуба или унищожаване или увреждане на лични данни, и ще осигури подходящо ниво
на сигурност, съобразено с:
а) вредата, която може да произтече от такова неоторизирано и незаконно
обработване или случайна загуба, унищожаване или повреждане;
б) естеството на личните данни; и
в) задължението си да спази приложимото законодателство по защита на данните и
политиките си по информационна сигурност.
14.2. Възложителят гарантира, че очакваната употреба на личните данни
от
Изпълнителя за Бизнес целите по Основния договор е в съответствие със
зконодателството по защита на данните.
15.
Известия
15.1. Всяко известие или друга комуникация до всяка от страните във връзка с този
Договор следва да бъде в писмена форма и да е доставена до:
•
За Възложителя: Длъжностно лице по защита на данните, e-mail

dlzd@bulgartransgaz.bg
•

За Изпълнителя: ……………………………………..

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:…………………………
Чавдар Димитров

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:………………………….

ОД-ВН-204, v03

пълномощник на Изпълнителния директор
на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно
пълномощно № БТГ- 92-01-357/26.11.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Цели на обработката
Предмет на обработката:
Предоставяне на лични данни за служителите на
„Булгартрансгаз” ЕАД, съгласно договор между страните №……………………………………
Естество на обработката: ……………………….
Бизнес цели: ...........................................................
Категории лични данни: ...................................
Категории субекти на данни .....................................
Оторизирани лица: .......................................................
Одобрени подизпълнители:…………………………………………………………………
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(посочете всички одобрени подизпълнители)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Стандартни договорни клаузи
Решения на Европейската комисия относно стандартните договорни клаузи за
трансфер на лични данни към трети страни
Решение на Европейската комисия 2001/497/ЕО относно общите договорни клаузи за
трансфера на лични данни към трети страни съгласно Директива 95/46/ЕО
Решение на Европейската комисия 2004/915/ЕО за изменение на Решение 2001/497/ЕО
за въвеждане на алтернативен комплект общи договорни клаузи за прехвърляне на
лични данни към трети страни
Решение на Европейската комисия 2010/87/ЕC относно стандартните договорни клаузи
при предаването на лични данни към лицата, които ги обработват, установени в трети
страни съгласно Директива 95/46/ЕО
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https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=439
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Приложение 3
Мерки за сигурност
Изпълнителят е осигурил следните технически и организационни мерки за осигуряване
на сигурността на данните:

1

Изисквания за информационна сигурност

Изпълнителят предприема адекватни технически и организационни мерки, както е
предвидено в законодателство в областта на защитата на данните и/или мерки, които
са наложени от съответния надзорен орган, съгласно законодателство в областта на
защитата на данните или друг приложим законодателен акт, за да гарантира
подходящо ниво на сигурност.
Изпълнителят съобразява подходящото ниво на сигурност, като взема предвид
рисковете, свързани с обработването по отношение на Услугите съгласно Договора,
включително риск от неволно или незаконно унищожаване, загубване, промяна,
неразрешено разкриване на или достъп до Лични данни, които биват предавани,
съхранявани или обработвани, по какъвто и да е друг начин.
Всички предавания на Лични данни между Изпълнителя и Администратора или между
Изпълнителя и което и да е трето лице, в това число Подизпълнител, се извършват при
достатъчно високо ниво на сигурност и по начини, гарантиращи защитата на лични
данни, както е договорено между страните.
Настоящото приложение съдържа общо описание на техническите и организационните
мерки, които следва да бъдат предприети от Изпълнителя, с цел да се гарантира
подходящо ниво на сигурност.
В степента, в която Изпълнителят има достъп до такава информация, Изпълнителят
предоставя на Администратора общо описание на техническите и организационните
мерки, предприети от неговите Подизпълнители с цел да се гарантира подходящо ниво
на сигурност. Подизпълнителите трябва при поискване от Администратора да са в
състояние да представят подробно описание на техническите и организационни мерки,
като за изпълнението на това изискване отговаря Изпълнителят.
2

Технически и организационни мерки

2.1

Физически контрол на достъпа
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Изпълнителят ще предприеме пропорционални мерки, за да предотврати неразрешен
физически достъп до помещенията и съоръженията на Изпълнителя, в които се
намират личните данни. Мерките включват:
•
•
•
•

Процедурни мерки и/или системи за физически контрол на достъпа;
Заключване на врати или други електронни мерки за контрол на достъпа;
Алармена система, видео монитор/монитор на затворена телевизионна система
за видеонаблюдение (CCTV) или други съоръжения за видеонаблюдение;
Регистриране на влизанията/ излизанията в помещенията и съоръженията;
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•
2.2

Изисквания за идентификация, ключ или други изисквания за достъп;
Контрол на достъпа до системи

Изпълнителят ще предприеме пропорционални мерки, за да предотврати неразрешен
достъп до системите, в които се намират Личните данни. Мерките включват:
•

•
•
•
•
•

2.3

Процедури по използване на пароли (включително, например, изисквания по
отношение на дължината или специални знаци, често принудително променяне
на паролата и т.н.);
Достъп до системи, които подлежат на одобрение от управление на човешките
ресурси или ИТ системни администратори;
Напълно или частично ограничен достъп до системите по отношение на гостипотребители или анонимни профили;
Регламентирано управление на достъпа до системите;
Установен ред за ръчно заключване, когато работните места биват оставени без
надзор, както и автоматично заключване в рамките на максимум 5 минути;
Ограничения по отношение на използването на сменяеми информационни
носители, като например флашки/ мемори стикс, CD/DVD дискове или
преносими твърди дискове, както и изисквания за кодиране;
Контрол на достъпа до данни

Изпълнителят ще предприеме пропорционални мерки, за да предотврати достъпа на
упълномощени лица до данни, които са извън техните права на упълномощен достъп,
както и да предотвратят неразрешен достъп до или заличаване, променяне или
разкриване на Личните данни. Мерките включват:
•
•
2.4

Диференцирани права на достъп, съобразно задълженията;
Автоматизирано регистриране на достъпа на потребителите на системите;
Контрол на въвеждането на данни

Изпълнителят ще предприеме пропорционални мерки, за да провери и установи дали и
от кого Личните данни са били захранени в системите, изменени или заличени.
Мерките включват:
•
•

•
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•

Диференцирани права на достъп, съобразно задълженията;
Автоматизирано регистриране на достъпа на потребителите, както и чест
преглед на регистрационните файлове на защитата, както и проследяване на
потенциални инциденти;
Да се гарантира, че е възможно да бъде проверено и установено на кои органи
са били предадени или предоставени Личните данни, като се използва
устройствата за предаване на информация;
Да се гарантира, че е възможно да бъде проверено и установено кои Лични
данни са били въведени в Системите за обработване на данни, променени или
заличени, както и кога и от кого Личните данни са били въведени, променени
или заличени;

11

2.5

Контрол на разкриването на информация

Изпълнителят ще предприеме пропорционални мерки, за да предотврати неразрешен
достъп, променяне или заличаване на предаване на Личните данни. Мерките
включват:
•
•
•
2.6

Използването на съвременни начини за кодиране, включително чрез криптиране
на всички електронни предавания на Лични данни;
Кодиране чрез използване на VPN за отдалечен достъп, пренос и съобщаване на
Лични данни;
Одитна следа за всички предавания на данни.
Контрол на наличните данни

Изпълнителят ще предприеме пропорционални мерки, за да гарантира, че Личните
данни са защитени от неволно унищожаване или загубване. Мерките включват:
•
•
•
•
•
•
•
2.7

Създаване на резервни копия на Личните данни. предотвратяващи тяхната
загуба;
Съхранение на отдалечени устройства;
Наблюдение на системи с цел откриване на вируси и пр.;
Гарантиране, че качеството на Личните данни не може да бъде влошено поради
неправилно функциониране на системата;
Гарантиране, че инсталираните системи могат да бъдат възстановени при
прекъсване;
Непрекъсваемо захранване (UPS);
Процедури за непрекъснатост на дейността;
Контрол на отделното обработване

Изпълнителят ще предприеме пропорционални мерки, за да гарантира, че Личните
данни, събирани за различни цели се обработват отделно. Мерките включват:
•

2.8

Ограничения относно достъпа до Лични данни, съхранявани за различни цели,
съобразно задълженията;
Контрол на възложените /възложените за подизпълнение дейности

Изпълнителят прилага мерки, за да гарантира, че в случай на възложено обработване
на Лични данни, те се обработват стриктно съгласно инструкциите на Администратора.
Мерките включват:
•
•
2.9

Ясно формулиране на инструкциите по договора;
Наблюдение на изпълнението на договорите;
Обучение и осведоменост
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Изпълнителят гарантира, че всички служители са осведомени за установения ред във
връзка със сигурността и поверителността чрез:
•

Ясни разпоредби, съдържащи се в трудовите договори относно поверителността,
сигурността и спазването на вътрешните принципи;
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Вътрешните принципи и политики относно изискванията за обработване на
Лични данни, целящи постигане на осведоменост.
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•
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ОБРАЗЕЦ О1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование:
Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и
изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 4
обособени позиции, обособена позиция № .........., референтен номер 190-077,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г,
чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321,
321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.
(дата)

Декларатор:
(име и фамилия)

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП се декларират от всяко лице, което има
право да представлява участника (съгласно чл. 192, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40,
ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст се използва (копира) в настоящата
декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (съгласно чл. 192, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП),
представляващ ……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец,

обединение, в т. ч. обединение, което няма определена правна форма, участник в
обединение), участник в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с
наименование: Организиране и извършване на периодични медицински
прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД,
разпределена в 4 обособени позиции, обособена позиция № ..........,
референтен номер 190-077,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП:
Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54,
ал. 1, т. 1 от ЗОП, посочени по-горе, в друга държава-членка или трета страна.
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ОБРАЗЕЦ О1
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.
(дата)

Декларатор:
(име и фамилия)

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП се декларират от всяко лице, което има
право да представлява участника (съгласно чл. 192, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40,
ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст се използва (копира) в настоящата
декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 3,
изречение второ от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование:
Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и
изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 4
обособени позиции, обособена позиция № .........., референтен номер 190077,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП за участника, когото
представлявам:
(Участникът избира се една от следните три възможности, като невярното се
зачертава)
-

няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите
тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и
участника (няма аналогични задължения, съгласно законодателството
държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт
компетентен орган - при чуждестранен участник).

на
по
на
на
на

има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите
тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и
участника (има аналогични задължения, съгласно законодателството
държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт
компетентен орган - при чуждестранен участник).

на
по
на
на
на

или
-

……………………………………………………………………………(в случай, че са
налице задължения за данъци и/или за задължителни осигурителни вноски
и/или лихви, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, тези
обстоятелства се декларират изрично,
като се посочва в коя от хипотезите на
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или, че
задължението е по акт, който не е влязъл в сила, попадат същите).
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или
-

има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите
тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и
участника (има аналогични задължения, съгласно законодателството
държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт
компетентен орган -при чуждестранен участник),

на
по
на
на
на

но декларирам, че размерът на неплатените дължими данъци и/или
социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния ни общ оборот за
последната приключена финансова година и размерът им е не е повече от 50 000 лв.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.

Декларатор:

(дата)

(име и фамилия)

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП да се декларират от лицето, което може
самостоятелно да го представлява (съгласно чл. 192, ал. 3, изречение второ от ЗОП,
във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст може да се използва
(копира) в настоящата декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в
т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 3,
изречение второ от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование:
Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и
изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 4
обособени позиции, обособена позиция № .........., референтен номер 190077,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП за участника, когото
представлявам:
Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.
(дата)
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Декларатор:
(име и фамилия)

ОБРАЗЕЦ О1

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП да се декларират от лицето, което може
самостоятелно да го представлява (съгласно чл. 192, ал. 3, изречение второ от ЗОП,
във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст може да се използва
(копира) в настоящата декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в
т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 3,
изречение второ от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование:
Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и
изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 4
обособени позиции, обособена позиция № .........., референтен номер 190077,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП за участника, когото
представлявам:
Участникът, когото представлявам, не е представил документ с невярно съдържание,
свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор.
За участника, когото представлявам не е установено, че не е предоставял изискваща се
информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.
(дата)

Декларатор:
(име и фамилия)

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП да се декларират от лицето, което може
самостоятелно да го представлява (съгласно чл. 192, ал. 3, изречение второ от ЗОП,
във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст може да се използва
(копира) в настоящата декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в
т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 3,
изречение второ от ППЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ
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……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование:
Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и
изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 4
обособени позиции, обособена позиция № .........., референтен номер 190077,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП за участника, когото
представлявам:
- не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл.
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен;
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.
(дата)

Декларатор:
(име и фамилия)

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП да се декларират лицето, което може
самостоятелно да го представлява (съгласно чл. 192, ал. 3, изречение второ от ЗОП,
във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст може да се използва
(копира) в настоящата декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в
т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 2 от ЗОП,
във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ ……………………. (посочва се

юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма
определена правна форма, участник в обединение), участник в обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: Организиране и извършване на
периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на
„Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции, обособена
позиция № .........., референтен номер 190-077,

Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП:
Декларирам, че не е налице конфликт на интереси, съгласно §2, т. 21 от Допълнителни
разпоредби на ЗОП (текстът е приложим само в случай, че не е деклариран наличие на

конфликт на интереси)
или
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Декларирам, че е налице конфликт на интереси, съгласно §2, т. 21 от Допълнителни
разпоредби на ЗОП с ………………….. (посочва се лицето, длъжност, позиция, с което е в
конфликт на интереси), за отстраняването на който съм предприел следните мерки,
които са както следва ………………...
или
Декларирам, че е налице конфликт на интереси, съгласно §2, т. 21 от Допълнителни
разпоредби на ЗОП, който не може да бъде отстранен.
Ненужното се зачертава
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.

Декларатор:

(дата)

(име и фамилия)

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се декларират от всяко лице, което има
право да представлява участника (съгласно чл. 192, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40,
ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст се използва (копира) в настоящата
декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в т. ч. прокуристите).

За удостоверяване съответствие с поставените критерии за подбор от
Възложителя

(Информацията се представя в декларацията на участника и съответно в декларацията
на участник в обединение или декларацията на подизпълнителя/третото лице, чрез
който/ето участникът доказва съответствието с поставения критерий за подбор)
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование:
Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и
изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 4
обособени позиции, обособена позиция № .........., референтен номер 190077,
Във връзка с изискванията, поставени от възложителя, за годност (правоспособност)
за упражняване на професионална дейност (за обособена позиция № 4) и технически и
професионални способности, декларирам/е следните обстоятелства:
1. Годност (правоспособност) за упражняване
…………………………………………………………………………..

на

професионална

2. Технически и професионални способности на участниците:
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ОБРАЗЕЦ О1
…………………………………………………………………………..
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не
е юридическо лице:
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правно-организационна

форма

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение).
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които
участват в обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице, които участват в обединението.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)
Долуподписаният/-та .............................................., ЕГН ................, ЛК № ...............,
издадена на ................ г. от ................., с постоянен адрес: .................., в качеството
си на ................... на .................. - участник/ участник в обединение/ подизпълнител
и/или трето лице (ненужното се зачертава) в обществена поръчка на стойност по чл.
20, ал. 3 от ЗОП с наименование: Организиране и извършване на периодични
медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз”
ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции, обособена позиция № ..........,
референтен номер 190-077,
Декларирам, за представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от
Допълнителна разпоредба (ДР) на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС:
1. Е регистрирано / Не е регистрирано (ненуж ното се зачертава) в юрисдикция с
преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните
разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с
преференциален данъчен режим е .................................. (попълва се в случай на

регистрация в такава юрисдикция)

2. Е контролирано / Не е контролирано (ненуж ното се зачертава) лице по смисъла на §
1, т. 5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Контролът по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се изразява в .................................. (попълва се в случай на

осъществяван контрол като се посочва в коя хипотеза попада)

3.Попада в изключението
.............................................

на

чл.

4,

т.

.........

от

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

(попълва се в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим и се посочват конкретните обстоятелства, свързани с
предпоставките, водещи до съответното декларирано изключение )
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата: _________ г.

Декларатор

_______________

(подпис)
Име, длъжност:

_______________

Забележки:
1. По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, "дружество" е всяко юридическо
лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от
законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване,
учредяване, регистрация или друг подобен критерий.
2. Декларацията се попълва от участник/ участник в обединение/ подизпълнител и/или трето
лице. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва
за всяко юридическо лице, включено в обединението.
3. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да
представляват съответнияучастник/ участник в обединение/ подизпълнител и/или трето лице.

ОБРАЗЕЦ О3
Наименование на участника:

Посочва се:
 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Предложение за изпълнение на поръчката
Наименование на поръчката: Организиране и извършване на периодични
медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Обособена позиция № …….. „……………………………………………………………….“
Реф. номер: 190-077
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената
обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним целия пакет от услуги за
обособената позиция, за която участваме, в пълно съответствие с изискванията и
условията на възложителя, посочени в обявата и приложенията към нея.
1. Ще извършим услугите, предмет на поръчката, в местата на изпълнение, както
следва:
За обособени позиции №№ 1, 2 и 3:
Декларираме, че ще организираме и извършим периодични медицински прегледи и
изследвания на работниците/служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, които ще бъдат
извършени в съответните обекти, посочени в Таблица № 2 от Техническата
спецификация.
и/или
За обособена позиция № 4:
Прегледите и изследванията на работниците/служителите от Централно управление на
“Булгартрансгаз” ЕАД ще извършим в .............................................. /посочва се
наименованието на лечебното заведение на територията на гр. София, което има право
да извършва лечебна дейност съгласно чл. 40 от Закона за лечебните заведения, ЕИК (в
случай че има такъв), адрес, управител/.
(Ненужното се премахва в зависимост от това за коя обособена позиция участникът
подава оферта)
2. Ще извършим медицински прегледи и изследвания със следния обхват:
2.1. Преглед от лекар невролог;
2.2. Преглед от лекар УНГ (уши, нос, гърло);
2.3. Преглед от лекар офталмолог:
•

проверка на зрителна острота;

•

проверка на цветоусещане;
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• измерване на очно налягане (посредством преносим тонометър - през клепача или
по друг аналогичен метод без анестезия);
2.4. Преглед от лекар вътрешни болести (интернист) с включена:
•

Ехография на вътрешни органи.

2.5. Преглед от лекар кардиолог с включени:
•

ЕКГ;

•

Измерване на кръвно налягане.

2.6. Кръвни изследвания на пълна кръвна картина;
2.7. Кръвни изследвания на пълен холестеролов тест (липиден профил);
2.8. Кръвни изследвания за нива на кръвна захар;
2.9. Урина - бърз тест (РН, белтък, глюкоза, кетони и др.).
Ще бъдат издадени рецепти от лекарите специалисти при необходимост.
3. Начин за изпълнение на поръчката:
3.1. Декларираме, че ще извършим прегледите и изследванията от 08:30 часа до 17:00
часа в работни дни по график, изготвен от нас и одобрен от Възложителя, съгласно т.1 и
т. 2 от Раздел II от Техническата спецификация.
3.2. Декларираме, че на взетите изследвания ще осигурим подходящо съхранение до
извършване на анализа, което ще гарантира тяхната представителност.
3.3. Ще предоставим услугите и за новоназначени служители и работници от
възложителя, считано от датата на назначаване, при единични цени и условия,
посочени в Ценовото ни предложение, до достигане на прогнозната стойност на
обособената позиция, посочена в обявата за обществената поръчка.

За обособени позиции №№ 1, 2 и 3:
3.4. Прегледите и изследванията на работниците/служителите от регионалните звена на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, посочени в Таблица № 2 от т.1. Раздел II от техническата
спецификация, ще извършим с мобилни екипи, след предварително съгласуване с
Възложителя на График с конкретни дати.
3.5. Декларираме, че разполагаме с квалифициран персонал с право да упражнява
медицинска професия по реда на Глава седма, Раздел II от Закона за здравето, който ще
бъде ангажиран през целия период на изпълнение на поръчката.
3.6. Декларираме, че разполагаме в мобилен екип от специалисти, оборудвани с
необходимата изправна преносима апаратура, инструменти, пособия, консумативи и т.н.,
което ще позволи прегледите и изследванията да бъдат провеждани в обектите
съгласно Таблица № 2 от т.1. Раздел II от техническата спецификация.

и/или
За обособена позиция № 4:
3.4. Прегледите и изследванията на работниците/служителите от Централно управление
ще извършим в посоченото от нас лечебно заведение, в рамките на минимум 15
(петнадесет) работни дни след предварително съгласуване с Възложителя на График с
конкретни дати.
3.5.Декларираме, че разполагаме с квалифициран персонал и подходяща техника за
извършване на периодични медицински прегледи и изследвания, с право да упражнява
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медицинска професия по реда на Глава седма, Раздел II от Закона за здравето, който ще
бе ангажиран през целия период на изпълнение на поръчката.

(Ненужното се премахва в зависимост от това за коя обособена позиция участникът
подава оферта)
4. Документи, които ще представим при изпълнение на дейностите по договора:
4.1. Резултатите от прегледите и изследванията ще отразим в индивидуален личен
формуляр за медицински прегледи и изследвания, който е изготвен и утвърден от
обслужващата възложителя служба по трудова медицина (СТМ).
4.2. В случай че бъдем определени за Изпълнител, след извършването на прегледите и
изследванията, ще съставим и подпишем поотделно констативни протоколи с
представители на възложителя, удостоверяващи реално извършените прегледи и
изследвания;
4.3. В случай че бъдем определени за Изпълнител, след приключване на всички
периодични медицински прегледи и изследвания ще изготвим комплект документация в
оригинал за всеки прегледан и изследван работник/служител, съдържащ всички
резултати (включително копие от ЕКГ, резултати от кръвни изследвания с референтни
стойности на лабораторията и т.н.).
4.4. В случай че бъдем определени за Изпълнител, оригиналът на комплекта
документация ще предадем на СТМ, с която Възложителят има сключен договор, което
се осъществява с подписване на приемно-предавателен протокол, подписан между
представители на изпълнителя и СТМ, с която възложителя има сключен договор.
4.5. В случай че бъдем определени за Изпълнител, копие на комплекта документация ще
предадем на възложителя в индивидуален надписан с имената на служителя, запечатан
непрозрачен плик, което се осъществява с подписване на приемно-предавателен
протокол, подписан от представители на възложителя и изпълнителя.
Приложения: ………………………………
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице:
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правно-организационна

форма

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Документът се подписва от представляващия/ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение).
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват
в обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Дата ………………………

*Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице, които участват в обединението.
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Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
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ОБРАЗЕЦ O4
Наименование на участника:

Посочва се:
 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Ценово предложение
Наименование на поръчката: Организиране и извършване на периодични медицински
прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Обособена позиция № …….. „……………………………………………………………….“
Реф. номер: 190-077
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение, при следните условия:
 Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по единични цени, съгласно
Таблица № 1.
 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от обявата и
приложенията към нея и включват всички разходи за изпълнение на поръчката.
 Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката по
обособена позиция № ….. „…………………………………………………………“.
 В случай на несъответствие между общата цена на пакет прегледи и изследвания за
един работник/служител, изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената
словом, като се оповестява от комисията за провеждане на обществената поръчка. В случай
че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена на
пакет прегледи и изследвания и единичните цени, изписани цифром, с общата цена на
офертата, изписана словом, в определен от комисията срок.
 При несъответствие между сбора на предложените единични цени и общата цена на
пакет прегледи и изследвания за един работник/ служител, валидна ще бъде общата цена
на офертата, изписана словом и в този случай ще бъдем задължени да приведем
единичните цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом, в определен
от комисията срок.
Предложените от нас единични цени са както следва:

Таблица № 1
№

Вид преглед и изследване

1.

Преглед от лекар невролог

2.

Преглед от лекар УНГ (уши, нос,
гърло)

Единична цена в
лева без ДДС за
един работник/
служител,
посочена цифром

Единична цена в лева
без ДДС за един
работник/ служител,
изписана словом
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3.

Преглед
от
лекар
офталмолог:
проверка
на
зрителна
острота,
проверка на цветоусещане, измерване
на очно налягане (посредством
преносим тонометър – през клепача
или друг аналогичен метод без
анестезия)

4.

Преглед от лекар вътрешни болести
(интернист) с включени: Ехография
на вътрешните органи

5.

Преглед от лекар кардиолог с
включени: ЕКГ и измерване на кръвно
налягане

6.

Изследване на пълна кръвна картина
и урина

7.

Изследване за нива на холестерол

8.

Изследване за нива на кръвна захар

9.

Урина - бърз тест (РН,
глюкоза, кетони и др.).

белтък,

Обща цена на пакет прегледи и изследвания
за един работник/ служител

 (При публичното оповестяване на предлаганата обща цена на пакет прегледи и
изследвания за един работник/ служител от комисията се оповестява предлаганата обща
цена на пакет прегледи и изследвания за един работник/ служител, изписана словом.)
Съгласно посочения в Техническата спецификация брой работници и служители, работещи
по трудово правоотношение в „Булгартрансгаз“ ЕАД за съответната обособена позиция,
декларираме, че общата сума на всички прегледи и изследвания за обособена позиция № …
„…………………………………………………“ няма да надвишава прогнозната й стойност, посочена в
обявата за обществена поръчка.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице:
Наименование на участник и посочване на правно-организационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Документът се подписва от представляващия/ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение).
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
стр.2/3

ОБРАЗЕЦ O4
Подпис/и ………………………………….
Дата ………………………

*Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице,
които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
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Декларация за конфиденциалност

(представя се от участника, класиран на първо място, преди сключване на договор)
От ............................... EГН........................... в качеството на ...........................,
работещ по ....................... /Договор/ в дружество ............................, с ЕИК/Булстат
...........…………...........
Декларирам, че:
1. Задължавам се да не разгласявам и по никакъв начин конфиденциална информация
за “Булгартрансгаз” ЕАД, станала ми известна в процеса на работата ми.
2. Конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация е всяка
търговска, техническа или финансова информация, получена от писмен, устен или
електронен вид, включително информация относно интелектуалната собственост,
сделките, деловите връзки и финансовото състояние на “Булгартрансгаз” ЕАД или на
неговите партньори.
3. Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата
Декларация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на
информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или
електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това
число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или Интернет.
4. Задължението за запазване на конфиденциалност има действие за периода на
работата ми по .................................., както и за срок от 1 (една) година след това,
без ограничение в територията.
5. Задължавам се да пазя конфиденциалната информация добросъвестно, за да
предпазя разпространяването и публикуването й от лица, които нямат право на
достъп.
6. Задължението за запазване на конфиденциалност няма да се прилага по отношение
на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по
отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита
от трети лица.
7. Задължавам се да върна при поискване от страна на “Булгартрансгаз” EАД всички
предоставени ми документи и носители на информации.

Декларатор: ........................... (име, фамилия, подпис)
Дата: ............

