
ДОГОВОР ЗА НАЕМАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ Ю РИДИЧЕСКИ 
ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ/ АРБИТРАЖ НИ ДЕЛА

М ИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, с адрес: гр. София 1040, ул. ”Г. С. Раковски'’ 
№ 102, ЕИК: 000695406, представлявано от Кирил Ананиев -  министър на финансите и 
Галина Младенова -  директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността”, 
наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ, от една страна,

Митра Транслейшънс ООД,
е адрес: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 11, офис 4 / със седалище и адрес на управление: 
гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 11, офис 4, ЕИК 103913291 и ДДС номер BG 103913291, 
представлявано от Диляна Кънчева Илиева -  Управител, чрез Елена Иванова, упълномощена 
е пълномощно per. № 5810 от 22.06.2018 г. на Дарина Стоянова, помощник-нотариус по 
заместване на Светлана Димова -  нотариус в район Районен съд Варна, per. № 363 на 
Нотариалната камара, наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“);

и на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка е чл. 5 от 
сключено Рамково споразумение № СПОР-8/04.06.2020 г. за възлагане на централизирана 
обществена поръчка е предмет: „Осигуряване на специализирани юридически писмени 
преводачески услуги по международни/арбитражни дела“ на ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА 
ПОКУПКИ (ЦОП), се сключи настоящият договор („Договора/Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави срещу 
възнаграждение и при условията на този договор писмени преводи от чужд на български 
език и обратно от български на чужд език, и услуги по легализация и заверка на документи 
при необходимост, за нуждите на Министерство на финансите (МФ).

Чл. 2. Настоящият договор се сключва въз основа на Рамково споразумение (PC) № СПОР- 
8/04.06.2020 г. за извършване на преводачески услуги за нуждите на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и 
инкорпорира в себе си разпоредбите и условията на същото споразумение. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя преводаческите услуги в съответствие е 
Техническата спецификация на ЦОП (Приложение № 1), Техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в СЕВОП, Приложение № 2) и Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в СЕВОП -  Приложение № 3).

Чл. 3. В срок до 3 {три) дни от датата на сключване на договора, но най-късно при започване 
на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за името, 
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 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)'

1 Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения 
подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя, 
като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.

Днес, . в гр. София, между:

и



II. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото сключване и е със срок на 
действие до 04.06.2025 г., алтернативно -  до достигане на уговорената в него цена.

Чл. 5. Мястото за изпълнение на услугите е на територията на Република България.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩ АНЕ.

Чл. 6. (1) За предоставяне на преводаческите услуги. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ ще заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение на базата на единичните цени от неговото ценово 
предложение -  Приложение № 3, като крайната цена на договора не може да надвишава 
1 590 000 (един милион петстотин и деветдесет хиляди) лева без ДДС и 1 908 000 (един 
милион деветстотин и осем хиляди) лева е ДДС (наричана по-нататък „Цената“).
(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
преводаческите услуги, посочени в раздел I. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи заплащане на 
каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като например: разходи за 
командировки, разходи за материали, машинописни и стенографски услуги, разходи за 
компютърна текстообработка за превода, разходи за езикова, терминологично/стилова и 
контролно/техническа редакция на превода, транспортни, пощенски разноски и други.
(3) Цените в Приложение № 3 са постоянни за срока на изпълнение на договора и не 
подлежат на предоговаряне, освен ако то не се изразява в намаляването им в интерес на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение при точно изпълнение 
на възложената преводаческа услуга и след нейното приемане от страна на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
(5) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ няма право да възлага преводи над посочената в чл. 6, ал. 1 цена на 
договора, освен е изричното писмено съгласие на ЦОП.

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да заплати уговореното възнаграждение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор при следните условия:
(2) Заплащането се извършва ежемесечно в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 
изтичане на предходния месец и след получаването на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
фактура, при наличие на приемо-предавателни протоколи за извършените през отчетния 
месец преводи. За всяко отделно международно/арбитражно дело се изготвя самостоятелен 
приемно-предавателен протокол и се издава отделна фактура. Фактурите и приемо- 
предавателните протоколи се подписват за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 
администраторите на договора, посочени в чл. 34. ал. 1 от него.
(3) Заплащането на писмените преводи се извършва на базата на стандартна машинописна 
страница преведен текст. Под една стандартна страница се разбира страница е формат А4 - 
стандартна машинописна страница по БДС, съдържаща 1800 знака (30 реда х 60 знака). Под 
брой знаци се разбира сборът на всички букви, цифри и други знаци, включително и 
интервалите, без реквизитите на преводаческата агенция. Броят на страниците и броят на 
знаците се изчислява посредством опцията Word Count -  Characters with spaces.
(4) Общият сбор на преведените за отчетния месец страници се получава като общият брой 
знаци, изчислени по реда на ал. 3, се раздели на 1800. Полученият резултат се закръгля до 
втория знак след десетичната запетая.

Чл. 8. (1) Всички плащания по този договор се извършват в български лева по банков път по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: Банка ДСК АД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG66STSA93000026148259
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната.



случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.

Чл. 9. (1) Когато за частта от преводаческите услуги, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите преводачески 
услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на 
съответната част от преводаческите услуги, заедно с искане за плащане на тази част пряко на 
подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ отчета и искането 
за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 
становище дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от преводаческите услуги, при 
съответно спазване на разпоредбите на Раздел VII („Възлагане, предаване и приемане на 
изпълнението“) от договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в 
срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане 
е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в 
размер, определен съгласно раздел VIII от PC на 5 % (пет на сто) от стойността на договора 
без ДЦС, 79 500.00 (седемдесет и девет и петстотин) лева („Гаранцията за изпълнение“), 
която служи за обезпечаване на изпълнението на договора.

Чл. 11. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БАНКА: БИБ, Централно управление;
BIC код на банката: BNBG BGSD;
IB AN: BG 70 BNBG 9661 3300 1484 01.

Чл. 12. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:
1. Да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително 
съгласувана е ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
гаранцията за изпълнение по този договор;
2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) 
дни след прекратяването му, като при необходимост срокът на валидност на банковата 
гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователната полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, в която 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да 
отговаря на следните изисквания:
1. Да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;



2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) 
дни след прекратяването му.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността 
на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 
обезщетение в полза на В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я , при наличието на основание за това, са за сметка 
на И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я .

Ч л. 14. (1) В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след прекратяването на договора или приключване на изпълнението на 
договора и окончателно приемане на възложените по него преводачески услуги в пълен 
размер, ако липсват основания за задържането от страна на В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я  на каквато и 
да е част от нея.
(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. Когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 
И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я , посочена в този договор;
2. Когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я  или упълномощено от него лице;
3. Когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на застрахователната 
полица/застрахователния сертификат на представител на И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я  или 
упълномощено от него лице или чрез изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

Чл. 15. В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
гаранцията за изпълнение, когато И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  не изпълни което и да е свое 
задължение по договора, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която 
съответства на неговата претенция за обезщетение.

Чл. 16. В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  има право да задържи и да усвои гаранцията за изпълнение в 
пълен размер, в следните случаи:
1. При пълно неизпълнение, в т.ч. когато преводаческите услуги не отговарят на изискванията 
на В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я  в такава степен, че са негодни за договореното предназначение или при 
забава, следствие на което изпълнението е станало безполезно (в т.ч. при връщане за 
преработка, когато повторно е представен некачествен превод, който не удовлетворява 
В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я ), и е последвало разваляне на договора от страна на В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я  на 
това основание;
2. При прекратяване на дейността на И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я  или при обявяването му в 
несъстоятелност.

Чл. 17. Във всеки случай на задържане и усвояване на гаранцията за изпълнение, 
В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  уведомява И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я  за задържането и усвояването и за 
основанията за това. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не 
изчерпва правата на В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я  да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 18. Когато В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и 
договорът продължава да е в сила, И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  се задължава в срок до 7 (седем) дни 
да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я  сума по 
сметката на В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я  или предостави документ за изменение на първоначалната 
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 
момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в 
съответствие е чл. 10 от договора.

Чл. 19. В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията 
за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

Чл. 20. В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  има право да удовлетвори своите вземания за обезщетения и 
неустойки по договора като извърши прихващане е дължими на И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я  суми за 
извършени преводачески услуги и/или със сумата по предоставената гаранция за изпълнени



V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6-9 от договора;
2. Да получи надлежно попълнена заявка за всеки конкретен превод;
3. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ консултации и уточнения във връзка е 
изпълнението на задълженията по този договор, както и всички необходими документи, 
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да предоставя преводаческите услуги с грижата на добрия преводач в съответствие е 
Техническата спецификация. Техническото и Ценово предложение и условията на PC.
2. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на работата, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. Да извърши без допълнително заплащане поправка на всички грешки, открити в текста на 
превода след предаване на материалите на хартиен носител или в електронен вид, които са 
свързани с технически корекции и/или терминологични уточнения в текста или чрез които 
се влага друг определен смисъл в текста;
4. В случай че ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ изиска, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да редактира превода 
спрямо оригинала за изчистване на терминологията, като го възложи на свой трети 
специалист, експерт в терминологията на специфичната област, без допълнително 
възнаграждение;
5. Да не разпространява и/или предава информация и/или документи на трети лица, станали 
му достъпни във връзка с възложената му поръчка;
6. Да не използва каквато и да е информация или каквито и да са документи, получени от 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в хода на изпълнението, за каквито и да е други цели освен за 
предоставянето на преводачески услуги;
7. При промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията си по 
настоящото рамково споразумение, да уведомява ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) 
календарни дни след настъпването на тези обстоятелства, в т.ч. промени относно статут, 
реорганизация, промени в данъчната и други регистрации, изпадане в неплатежоспособност, 
откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност по Търговския закон (ТЗ), 
като представя надлежно заверено копие от съответните документи; както и при 
преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната 
форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, 
органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 (десет) дни от сключване на 
настоящия договор. В срок до 5 (пет) дни от сключването на договор за подизпълнение или 
на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща ксерографско копие на договора или на допълнителното 
споразумение на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 
66, ал. 2 и ал. 14 от ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и периодични справки за изразходваните суми по договорите с 
подизпълнителите;
9. 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;
10. Да възложи съответна част от преводаческите услугите на подизпълнителите, посочени в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения;
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, неговите служители и преводачи се задължават да пазят 
поверителността и да не разкриват доброволно по какъвто и да е начин на трети страни или



лица каквато и да е информация или каквито и да е документи, получени от 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в хода на изпълнението на договора за наемане, освен ако това се изисква 
от приложимите закони или от съдебна заповед, или друго идентично задължение. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази поверителността на документите и да не 
разпространяват тяхното съдържание. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да контролират 
собствените си служители, преводачи, както и наетите от тях подизпълнители да спазват 
конфиденциалността, което ще се установи с подписана декларация от всеки един от тях.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 23. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури качествени писмени преводи от и на езиците, 
посочени в Техническата спецификация, като превода следва да съответства на смисъла на 
оригиналния текст;
2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни услугата с грижата на добрия преводач, в срок и 
без отклонения от поръчаното;
3. В случай че след предоставянето на извършен писмен превод ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ  
направи възражение за необходимостта от извършване на редакции в текста 
представляващи технически корекции и/или терминологични уточнения или промяна на 
възпроизведения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ смисъл на текста. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши исканата редакция или промяна в текста, 
следвайки инструкциите на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за точното място в текста, където желае те да 
бъдат направени. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ посочва конкретно с кои изрази, термини, 
наименования и др. желае да бъдат заменени съществуващите първоначално термини, 
изрази и др.;
4. Да откаже да приеме работата и да откаже да заплати възнаграждение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се е отклонил от условията на договора, докато той не изпълни 
задълженията си, ако ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ все още има интерес от изпълнението;
5. Да извършва проверки по изпълнението на настоящия договор, включително да изисква 
съответните документи, доказващи надлежното изпълнение. По всяко време на изпълнение 
на договора ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, 
свързана с изпълнение на договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да откаже 
достъп до относимите към предмета на проверката документи, информация, справки и др., 
включително и до тези, намиращи се извън офисите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. По всяко време 
на изпълнение на договора ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да изисква от 
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ информацията, свързана с изпълнение на договора;
6. Да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него материали или съответна част от тях;
7. Да поиска замяна на експерт-преводач, в случай че същият не изпълнява качествено 
услугата, съгласно изискванията на Техническата спецификация и условията на PC.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора;
2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение за заявената услуга, 
съобразно настоящия договор;
3. Да одобри извършените преводи, ако същите са извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
договорения вид, срокове и качество;
4. 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;
5. Да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, съгласно 
клаузите на настоящия договор.



VII. ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 25. (1) Редът за възлагане на конкретните преводачески услуги по съответните 
международни/арбитражни дела, в срока на действие на договора, е уреден в Раздел IV от 
PC.
(2) Предоставянето на преводачески услуги се извършва въз основа на направени от 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ заявки за превод. Заявките трябва да бъдат направени в писмен вид и се 
изпращат на посочения в договора e-mail адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всяка заявка следва да 
съдържа следната информация:

1. имената на лицето, което е направило заявката, неговата длъжност и дирекция;
2. дата и час на заявката;
3. езика, от/на който ще се извършва превода;
4. срок за представяне на превода;
5. уточнение на вида на превода (обикновен/ бърз) за цялата заявка или разбивка на 

страниците от заявката според необходимостта от бърз или обикновен превод на съответната 
част от заявката;

6. формата на получаване на превода (легализиран и заверен превод на хартиен 
носител или получаването му едновременно в хартиен и електронен формат или само в 
електронен формат -  да се посочи точно избрания формат);

7. обем (индикативен брой преведени страници);
8. посочване на арбитражното/международното дело, по което се възлага превода;
9. лицето и телефон за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
10. друга информация при необходимост.

(2) Заявката, се счита за получена от момента, в който е постъпила в посочената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информационна система. Потвърждаване на получаването на заявката не 
е необходимо, за да се счита същата за получена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да се ангажира е по-голям обем от декларирания си капацитет в 
техническото предложение, само ако изрично потвърди това пред ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в деня 
и часа на получаване на заявката.

Чл. 26. След приемането на заявката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира незабавно 
нейното срочно и качествено изпълнение. Преводаческите услуги се извършват до 24 часа от 
получаване на заявката за бърз превод и над 24 часа от получаване на заявката за обикновен 
превод (но не повече от 10 календарни дни), като конкретният краен срок за изпълнение на 
всеки обикновен превод се задава от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ. Срокът за предоставяне на превода 
започва да тече от получаването на заявката в информационната система на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде преведения материал на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ заедно е предоставените му текстове, в един екземпляр на хартия, 
подписан от преводач, заверен и подпечатан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружен е копие на 
магнитен и/или цифров носител и/или по електронна поща на посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
електронен адрес. Предаването на материалите задължително се съпровожда е изготвен 
приемо-предавателен протокол, оформен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Работата се приема от определеното в чл. 34, ал. 1 от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ лице е приемо- 
предавателен протокол, съдържащ следните реквизити: номер, дата, посочване на 
арбитражното/международното дело, по което е извършен превода, точно описание на 
представения превод -  номер на преписката на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, дата на заявката за 
представянето му за превод, брой предоставени за превод страници, брой преведени и 
предадени стандартни страници, единична цена на страница и обща стойност, вид на 
поръчката /обикновена, бърза/, цена за услуга по заплатените държавни такси по заверка и 
легализация. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплатените държав 
такси по заверка и легализация срещу представени документи за оправдаване на разхода.



(3) Представянето на отчетните документи трябва да е съобразено с работното време на 
В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я .
(4) В случай на връщане на превода за редакция от страна на В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я , 
И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  следва да представи редактирания вариант в рамките на 8 работни часа 
за бърз превод и в рамките на 2 работни дни за обикновен превод, считано от получаване на 
върнатия за преработване материал.
(5) Преработването и/или допълването на материалите по предходната ал. 4 е изцяло за 
сметка на И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я , като В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  може да определи и по-кратки 
срокове, при необходимост.
(6) В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  може да откаже да приеме изпълнението при съществени 
отклонения, в случай че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да 
бъдат отстранени в рамките на определените срокове за извършване на превода и резултатът 
от изпълнението става безполезен за В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я .

V III. С А Н К Ц И И  П РИ  Н Е И ЗП Ъ Л Н Е Н И Е

Чл. 28. (1) При констатирано некачествено или друго неточно или частично изпълнение или 
при отклонение от изискванията на В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я , посочени в Техническата 
спецификация, разпоредбите на PC, на заявката или настоящия договор, И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  
дължи неустойка на В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я  в размер на 10 на сто върху стойността на съответния 
превод.
(2) В случаите, в които поради неточно изпълнение от страна на И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я , 
В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  е изгубил интерес от изпълнението или необходимостта от 
изпълнението на превод е отпаднала, В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  може да откаже плащане по 
конкретния превод. В тези случаи И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  дължи неустойка в размер на 40% от 
стойността на конкретната заявка за превод.
(3) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на или при 
отклонение от изискванията на В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я , същият има право да поиска от 
И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я  да изпълни изцяло и качествено заявката, без да дължи допълнително 
възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение на превода е некачествено, 
В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  има право да задържи и усвои гаранцията за изпълнение и да развали 
договора.

Чл. 29. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните, 
виновната страна дължи неустойка в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договора.

Чл. 30. В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  има право да усвои всяка дължима по този договор неустойка от 
гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я  за това. 
В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я Т  може да прихване дължимата неустойка изцяло или на части и от всяко 
плащане по договора, за което уведомява И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я .

Ч л. 31. 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.

IX. П РЕ К РА Т Я В А Н Е  НА Д О ГО В О РА

Ч л. 32. (1) Този договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на договора или с достигане на уговорената цена на договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 
засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпване 
на невъзможността, както и да представи доказателства;



4. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора едностранно по каквато и 
да е причина или без причина с петнадесетдневно писмено предизвестие. В случай на такова 
прекратяване ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи каквото и да е обезщетение, но трябва да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа и направените разноски.
(2) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена 
форма.

Чл. 33. (1) При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по договорения ред преводи.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да предаде на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ всички отчети/разработки/доклади, изготвени от него в 
изпълнение на договора до датата на прекратяването;
б) да върне на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка е предмета на 
договора.

X. АДМИНИСТРАТОРИ НА ДОГОВОРА И УВЕДОМЛЕНИЯ

Чл. 34. (1) Администраторите по договора са както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Лице за контакт: Иван Кондов
Длъжност: директор на дирекция „Съдебна защита“
Тел.: 02/9859/2800 
e-mail: i.kondov/tf minfin.ba 
Факс:02/9859 2329
Адрес за кореспонденция: гр. София, 1040, ул. „Г.С. Раковски“, № 102

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Лице за контакт: Мария Трифонова 
Длъжност: Мениджър проекти
Тел.: 02 439 01 70; 0876 999 791
e-mail: office@mitra-bg.com
Ф а к с :........................................................................
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 24, ет. 2, ап. 7

(2) При промяна на посочените в предходната алинея данни всяка една от страните е длъжна 
писмено да уведоми незабавно другата, в противен случай всички уведомления се считат за 
редовно връчени на посочените в договора адреси.

(3) Всички уведомления между страните във връзка е този договор се извършват в писмена 
форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 
електронна поща.

(4) Администраторът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отговаря за изпълнението на договора и на PC 
като следи за спазването на реда и квотите за сключването съответните договори, за 
заявяването на преводите по всяко новообразувано международно/арбитражно дело, 
разпределянето на преводите при необходимост между рамковите изпълнители, достигането 
на договорената цена, за което се съставят съответните протоколи и се водят справки за 
разходваните суми по конкретните дела.

XI. ИЗМ ЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35. Всички изменения и допълнения на този договор се извършват по взаимно съгласие 
на страните, изразено в писмена форма.

mailto:office@mitra-bg.com


XII. ПРИЛОЖ ИМ О ПРАВО

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство.

XIII. РАЗРЕШ АВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 37. 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.

XIV. ЕКЗЕМПЛЯРИ

Чл. 38. Този договор се състои от 10 (десет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 
еднообразни екземпляра -  по един за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Чл. 39. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 -  Техническа спецификация на ЦОП;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 -  Списък на екипа от ключови експерт-преводачи от и на английски език, 
ведно с техните автобиографии и декларации за разположение;
Приложение № 5 -  Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

М ИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФУС

чл. 59 от ЗЗЛД
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Осигуряване на специализирани юридически писмени преводачески услуги по
международни/ арбитражни дела“

1. Възложители

Централният орган за покупки (ЦОП) чрез дирекция „Централизирано възлагане и 
обществени поръчки“ в Министерство на финансите обявява открита процедура за 
сключване на рамково споразумение (PC) с определени всички условия в него, съгласно чл. 
82, ал. 1 от ЗОП, с трима изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Осигуряване на специализирани юридически писмени преводачески услуги по 
международни/ арбитражни дела“.

Централизираната обществена поръчка е за осигуряване на писмени преводи от 
български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на възложители по чл. 4, ал. 
1 от ПМС № 385/2015 г., като конкретни ползватели на PC могат да бъдат М инистерството на 
финансите (МФ), Министерството на правосъдието (МП), Министерството на външните 
работи (МВнР) и Министерството на транспорта, информационните технологии (МТИТС).

Срокът за изпълнение на рамковото споразумение е 48 (четиридесет и осем) месеца, 
считано от датата на неговото сключване. Въз основа на сключеното рамково споразумение 
на Централния орган се сключват конкретни договори (т.нар. „договор за наемане“) от 
гореописаните възложители с всеки един от рамковите изпълнители по реда на чл. 82, ал. 1 
от ЗОП и в условията, предвидени в рамковото споразумение, в съответните квоти, в 
зависимост от класирането на участниците в процедурата и в конкретния дял, който всеки 
ползвател има от общата стойност на централизираната поръчка, оповестен в Обявлението. В 
рамките на сключените договори за наемане ще се възлагат заявки за преводи от/на чуждите 
езици от ТС, за конкретните международни/арбитражни дела.

2. Предмет на поръчката

По рамковото споразумение на ЦОП и съответно по конкретните договори на 
индивидуалните възложители ще бъдат предоставяни писмени преводи от и на чужди езици, 
както следва: английски [еп], френски [fr], немски fde], испански [es], руски [ги], 
италиански [it], чешки [cz] език

3. Описание на поръчката

3.1. Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги под 
формата на специализирани/юридически писмени преводи от чужд на български език и 
обратно от български на чужд език, във връзка с процесуалното представителство на РБ по 
международни/арбитражни дела.

3.2. Значителна част от материалите, предоставяни за писмени превод, ще бъдат в 
областта на правната материя и европейско законодателство; финанси; счетоводство; 
банково дело; данъчно и осигурително законодателство и практика; здравеопазване; 
енергетика и др.

Писменият превод ще се изразява в извършване на превод на официални, частни и 
други документи, произхождащи, намиращи се или използвани от възложителя.

3.3. Изпълнителят следва да извършва писмени преводи, независимо от сложността 
на текста и наличието на специализирана терминология в съответната област.

3.4. При необходимост/ поискване, изпълнителите представят на възложителя на 
превода „преводаческите памети“ на извършените преводи, съхранявани на т.нар. CAT 
инструменти (Computer Aided Translation). CAT включват компютърни приложения, които 
помагат и съдействат при превода на съдържание от оригиналния на целевия език.

3.5. Изпълнителят предоставя правата по извършения от него превод н 
възложителя.



4. Вид писмен превод

4.1. Видът писмен превод е според срока, в който трябва да бъде представен на 
възложителя след получаване на заявката за превод:

■ Бърз превод от/на всички езици от Т С - в срок до 24 часа от получаване на заявката;

■Обикновен превод от/на всички езици от ТС - в срок над 24 часа от получаване на 
заявката (не повече от 10 календарни дни);

4.2. Изпълнителят трябва да може да осигури видовете писмен превод за всички 
посочени езици в посочените срокове, съобразно декларирания от него капацитет за обема на 
изпълнение на поръчката. Изпълнителят може да поеме по-голям обем от декларирания си 
капацитет, само ако изрично потвърди тази възможност в отговор на заявката на ИВ.

5. Дейности по изпълнение на поръчката

5.1. Компютърна обработка на превод и представянето му на хартиен носител и/или в 
електронен формат (DOC(X), XLS(X), РРТ(Х) и PDF) посредством запис върху електронен 
носител или чрез имейл.

5.2. Когато се иска заверен превод на няколко документа, на бланка на изпълнителя 
трябва да бъде разпечатан превода на всеки отделен документ.

5.3. Осигуряване на възможност за редакция при наличие на забележки от страна на 
възложителя -  изпълнителят следва да извършва редакция и нанася корекции за своя сметка 
на преведени текстове, по качеството на които възложителят има забележки. В рамките на 8 
(осем) работни часа за бърз превод и в рамките на 2 (два) работни дни за обикновен превод, 
след връщането на превода да редактира и нанесе корекциите, съгласно забележките на 
възложителя.

6. Услуги по легализация и заверка на документи при необходимост

Изпълнителят следва да може да извършва услуги по легализация и заверка на 
документи при необходимост, съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите 
на документи и други книжа. Възложителят възстановява на изпълнителя заплатените 
държавни такси по заверката и легализацията.

7. Екип: Участникът следва да осигури екип от минимум 10 експерт-преводачи от/на 
английски език е високо ниво на професионална квалификация и опит, и минимум 5 години 
стаж като преводачи, които няма право да заменя без предварително писмено съгласие на 
възложителя, освен по изключение, в изрично предвидените в рамковото споразумение 
случаи, при които също се изисква утвърждаване от страна на възложителя.

8. Качество

Изпълнителят следва да осигури качествени специализирани юридически писмени 
преводи от и на чужд език, като преводът трябва да отговаря на изказа и смисъла на 
оригиналния текст.

За постигане на качеството на самия превод да се разбира:
■ Превод -  самия процес на превода;
■ Проверка от преводача -  всеки преводач задължително да проверява превода си за 

пропуски, правописни и граматически грешки;
■ Проверка от втори специалист -  фактологическа проверка от втори специалист за 

пропуски и правописни и фактологически грешки;
■ Редакция (договорена с възложителя) -  трети специалист, експерт на изпълнителя в 

терминологията на специфичната област, редактира превода спрямо оригинала за 
изчистване на терминологията;

■ Последна проверка от представител на изпълнителя на поръчката - дали са спазени 
специфичните изисквания на възложителя.
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9. Стандарти при отчитане на извършената работа

Заплащането на писмените преводи се извършва на стандартна машинописна страница 
преведен текст. Под една стандартна страница се разбира формат А4- стандартна 
машинописна страница по БДС, съдържаща 1800 знака (30 реда х 60 знака). Под брой знаци 
се разбира сборът на всички букви, цифри и други знаци, включително и интервалите, без 
реквизитите на преводаческата агенция. Броят на страниците и броят на знаците се изчислява 
посредством опцията Word Count -  Characters with spaces.

10. Изисквания за конфиденциалност

10.1. Изпълнителите по рамковото споразумение и сключените договори се 
задължават да гарантират пълна конфиденциалност при извършване на превода по 
отношение на неговото съдържание и страните, за които се отнася превода.

10.2. При възникването на необходимост от възлагане на преводаческа услуга по 
конкретно дело, в зависимост от чуждия език, от и на който се изисква въпросния превод, 
изпълнението на услугата ще се възлага на този рамков изпълнител, който декларира, че не 
предоставя преводачески услуги на лице, което е страна по арбитражно дело срещу 
Република България, български държавен орган или агенция, или българско държавно 
дружество (дружество, в което Р. България или български държавен орган или агенция, 
пряко или непряко, притежават повече от 50% от акциите или дяловете), което може да 
доведе до нарушаване на конфиденциалността.

10.3. В случай че рамковият изпълнител предоставя или е започнал предоставянето 
на професионални услуги на лице, което е страна по същото или свързано с него арбитражно 
дело срещу Република България, български държавен орган или агенция, или българско 
държавно дружество, същият не може да извършва превод на материали по това конкретно 
арбитражно дело.

10.4. В случай че повече от един рамков изпълнител е декларирал, че не предоставя 
професионални преводачески услуги на насрещна страна по съответното международно/ 
арбитражно дело, възложителите определят на кого от рамковите изпълнители да възложат 
превода в условията и реда, предвидени в проекта на рамковото споразумение от 
документацията за участие.

10.5. Конфиденциалността се гарантира и от всеки конкретен преводач за всеки 
конкретен случай, като попълва декларация, която се представя заедно с превода.

11. Приемане и отчитане на извършената работа

Предаването на материалите задължително се съпровожда с изготвен приемо- 
предавателен протокол, оформен от изпълнителя, като за всяко отделно международно/ 
арбитражно дело се изготвя самостоятелен протокол и се издава отделна фактура. 
Протоколът съдържа задължителни реквизити, уговорени в конкретния договор за наемане, в 
т.ч. броя на страниците и броя на знаците, изчислен посредством опцията Word Count -  
Characters with spaces. Писмените преводи следва да бъдат изготвени на бланка на 
преводаческите фирми, с шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12, Spacing 1,5 lines.

12.Начин на плащане -  уредено в проекта на конкретния договор за наемане

Заплащането на възнаграждението за извършените услуги е ежемесечно в срок до 30 
(тридесет) календарни дни след изтичане на предходния месец и след получаването на 
издадени от изпълнителя по договора данъчни фактури при наличие на приемо-предавателни 
протоколи за извършените през отчетния месец преводи.

Представянето на отчетните документи трябва да е съобразено с работното време на 
възложителите.
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попълнени Преглед

2.1. Техническо предложение •
попълнени Тегло: 0% Оценка: 0%

Участникът представя своето техническо предложение чрез отговор на въпрос 2.1.1. в СЕВОП, тип Да/Не. При избиране на отговор „Да”, участникът се съгласява с изброените в образеца 
положения и декларирани обстоятелства.
Участникът попълвали прикачва към този въпрос Приложение 5 Образец Списък екип. Прикачва попълнени и Приложение 6 Образец Автобиография и Приложение 7 Декларация за 
разположение.

2.1.1. попълнени Минимално изискване Тегло: 0%

Декларираме, че за срока на рамковото споразумение и сключените въз основа на него договори, ще осигурим предоставяне на писмени преводи от и на чужди езици от ТС 
за нуждите на органи на изпълнителната власт и техните администрации, възложители по чл.4, ал.1 от ПМС № 385/2015г., посочени изрично в ТС

1. При изпълнение на поръчката ще предоставяме следните дейности:
2. Задължаваме се да осигурим писмени преводи от/на всички езици и в областите, посочени в техническата спецификация (ТС) на Централния орган за покупки (ЦОП) 
независимо от сложността на текста и наличието на специализирана терминология в съответната област;
3. Компютърна обработка на превод и представянето му на хартиен носител и/или в електронен формат (DOC(X), XLS(X), РРТ(Х) и PDF) посредством запис върху 
електронен носител или чрез имейл;
4. Задължаваме се да извършваме качествен превод съгласно изискванията на ТС на ЦОП като извършваме всички дейности по превода, вкл. превод на текста от/на 
съответния език, проверка от преводача, фактологическа проверка от втори специалист за пропуски, правописни и фактологически грешки, редакция на превода спрямо 
оригинала за изчистване на терминологията и последна проверка от наш представител дали са спазени специфичните изисквания на възложителя;
5. Приемаме да извършваме редакция и нанасяне на корекции за своя сметка на преведени от нас текстове, по качеството на които възложителят има забележки;
6. Приемаме в рамките на 8 (осем) работни часа за бърз превод; и в рамките на 2 (два) работни дни за обикновен превод, след връщането на превода да редактираме и 
нанесем корекциите, съгласно забележките на възложителя;
7. При необходимост ще бъде осигурена възможност за приемане и изпълнение на заявки при извънредни обстоятелства, в извънработно-време, както и в почивни и 
празнични дни;

https ://sevop minfin.bg/Content/Tender/OfFerDetailsSurveyGroupQuestions. asp. 1 12.11 .2020 г.
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8. В цената на предоставяните услуги се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително: набор на текст на български и на чужд език, компютърна 
текстообработка на превода и представянето му на хартиен носител и/или в електронен формат (DOC, XLS, PDF, РРТ) посредством запис върху електронен носител или чрез 
електронна поща.
9. Задължаваме се да гарантираме пълна конфиденциалност при извършване на писмените преводи.
10. При необходимост/ поискване ще предоставим на възложителя „преводаческите памети" на извършените преводи, съхранявани на т.нар. CAT инструменти (Computer 
Aided Translation); Ще предоставим без допълнително възнаграждение правата по извършения от нас превод на възложителя;
11. Заявяваме, че можем да преведем минимум 250 (двеста и петдесет) броя стандартни страници при възлагане на бърз превод - до 24 часа от получаване на заявката; 
Заявяваме, че можем да преведем минимум 2000 (две хиляди) броя стандартни страници при възлагане на обикновен превод - над 24 часа (но не повече 10 календарни 
дни) от получаване на заявката.

II. Декларираме че:

1. Приемаме, че под една стандартна страница се разбира формат А4- стандартна машинописна страница по БДС, съдържаща 1800 знака (30 реда х 60 знака). Броят на 
страниците и броят на знаците да се изчислява посредством опцията Word Count - Characters with spaces; Общият сбор на преведените за отчетния месец страници се 
получава като общият брой знаци, изчислени посредством указаната опция, се раздели на 1800. Полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.
2. Притежаваме валиден Сертификат за качество в сферата на писмените преводаческите услуги сертификат за качество в сферата на писмените преводаческите услуги 

БДС EN ISO 17100:2015 или еквивалент, издаден по реда на чл. 64, ал. 5 от ЗОП;
3. Разполагаме с минимум 10 {десет) експерт-преводачи от/на английски език с необходимата образователна и професионална квалификация за извършване на двупосочен 
превод в областите, посочени в т.3.2. от ТС на ЦОП с минимум 5 години професионален стаж като преводачи.

III. Допълнителни условия за изпълнение на поръчката:
Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд.

Приложения в СЕВОП към Техническото предложение: 1. Сканирано копие на валиден Сертификат за качество в сферата на писмените преводаческите услуги БДС EN ISO 
17100:2015 или еквивалент.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, всяко от лицата, включени в обединението следва да притежава и представи копие от този сертификат, съобразно 
разпределението на участието на партньорите при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
2. Списък на експерт-преводачи от/на английски език и автобиография (по образец - Приложение № 5 Списък екип и Приложение № 6 Автобиография от документацията).
3. Декларация за разположение (Приложение № 7) от всеки експерт-преводач от/на английски език от приложения Списък (Приложение № 5).

Документи към въпроса:

Q  Приложение 2 Техническа снецификзчия.раг 340 КЬ 

Приложение 5 Образец Списък екип.асс 59 КЬ 

J&' Приложение 6 Образец Автобиография.doc 60 КЬ 

^  1 Приложение 7 Декд. за разположение.docx 19 Kb

• Да (Най-добър)
Не (Най-лош) (Минимално изискване)
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СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки Системно време: 11.11,2020 г. 17:33

1739 Осигуряване на специализирани юридически писмени преводачески услуги
по международни/арбитражни дела Сключено рамково споразумение

Параметри График Изисквания Ценова оферта Участници Въпроси и отговори Оферти Оценка Тръжно досие

Договори извън СЕВОП

Всички оферти Митра Транслейшън... оферта Ценова оферта Ценови образец Ц;а - обща цена за бърз и обикновен превод от/на английски език

Ценови образец Uia - обща цена за бърз и обикновен превод от/на английски 
език
2 артикула

Митра Транслейшънс ООД

Диляна Илиева 
0S95450750
СК 1 тН-д-Ро.сст

юпълнени ' SGMC

1 [Е ПП1] Английски език бърз превод

2

Общо

Гежест, съотношение между обикновен и бърз
превод

0,2

[Е ПП2] Английски език обикновен 

превод
0,8

!П Предложена цена на една 
страница в лв.

11,45 лв.

11,15 лв.

Обща цена за обикновен и бърз презод в лв.

2,29 лв.

8,92 лв.

11,21 лв.

Експортирай з Excel

Експортирай в PDF
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СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки Системно време: 11.11.2020 г. 17:34

1739 Осигуряване на специализирани юридически писмени преводачески услуги
по международни/арбитражни дела Сключено рамково споразумение

: рафик Изисквания ЦеноЕ-а оферта Участници 

Д оговори  извън СЕВОП

треси и отговори Оферти Оиек ка I ръжно досие

Всички оферти Митра Транслейшън... оферт гнова оферта Ценови образец Цю - обша цена за бърз и обикновен превод от/на останалите езици

Ценови образец Цю - обща цена за бърз и обикновен превод от/на 
останалите езици
2 артикула

Митра Транслейшънс ООД

Диляна ИлиеЕа 
0895450750
C - ' Z  O ' - ' f e - P - O . C O T l

попълнен и I! о м о щ

мртикул Тежест/съотношение между обикновена 
и експресна поръчка

ПП Предложена цена на 
една страница в лв.

Обща цена за обикновен и бърз 
превод е  лв. без ДДС

[О ППЗ] Останалите чужди езици - френски, немски, 

испански, руски, италиански и чешки бърз превод
0,2 13,8 лв. 2,76 лв.

[О ПП4] Останалите чужди езици - френски, немски, 

испански, руски, италиански и чешки обикновен превод
0 , 6 13,75 лв. 11 лв.

Общо 13,76 лв.

Експортирай в Excel

Експортирай в PDF

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetailsProductList.aspx7tenderIiH. 1111 хпл
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1739 Осигуряване на специализирани юридически писмени преводачески услуги
по международни/арбитражни дела Сключено рамково споразумение

Параметри График Изисквания Ценова оферта Участници Въпроси и отговори Оферти Оценка Тръжно досие

Договори извън СЕВОП

Всички оферти Митра Транслейшън... оферта Ценова оферта Ценови образец ЦСН Общата цена зз бърз/обикновен превод от/на английски/останалите езици

Ценови образец ЦСН Общата цена за бърз/обикновен превод от/на
английски/останалите езици Митратранслейшънсоод
1 артикула Диляна Илиева

0895450750
dk'-c

СЕВОП - ценови оферти | СЕВОП Page 1 o f  2

попълнени Помощ

- От ценови образец Ща английски език 

1 11,21лв.

Общо

Ст ценови образец Ц1о останалите езис 

13,76 лв.

UOi Обшата ценз за бърз обикн. срежел от-'на английски,остзн.езици в лв. без ,

11,47 лв. 

11,47 лв.

Експортирай в Excei

експортирай в РРг

Експортирай в Word
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Прилож ение №  4

С П И С Ъ К

на основния екип ключови прсводачи-експерти от/на английски език, предложени от
МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД,

(изписва се наименованието на участника)

в открита процедура за сключване на рамково споразумение по ЗОП с предмет: „ Осигуряване на специализирани юридически
писмени преводачески услуги по меж дународни/арбитраж ни дела “

Три имена А-ЕЗИКОВИ В- В- С- С- С-
на ПОЗНАНИЯ- ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОПЪЛНИТЕ ПРОФЕСИОНА ПРОФЕСИО ПРОФЕСИОН
ключовия Завършена езиково КВАЛИФИКАЦИЯ - ЛНА ЛЕН СТАЖ НАЛЕН АЛЕН СТАЖ
експерт/пр образование -степен Притежава КВАЛИФИКА КАТО СТАЖ КАТО
еводач магистър английска допълнителна ЦИЯ Притежава ПРЕВОДАЧ КАТО ПРЕВОДАЧ-

филология(или квалификация - допълнителна Притежава над 15 ПРЕВОДАЧ Притежава над
еквивалента на нея в магистър по право и квалификация: години опит като - 5 години опит
български или правни науки; бакалавър/ преводач Притежава като преводач
чуждестранни (№  па издадения магистър по (месторабота, над 10 години (месторабота,
университети); документ, учебно икономика период, опит като период,
> Завършена заведение, издаващо (М  на издадения длъжност, преводач длъжност.
образователна документа) документ, основни функции) (месторабот основни

№ степен бакалавър учебно а, период, функции)
английска 
филология(или 
еквивалента на нея в 
български или 
чуждестранни 
университети);
>  Без 

образователна 
степен английска 
филология, но има 
придобита езикова 
квалификация - 
сертификат за

заведение,
издаващо
документа)

длъжност,
основни
функции)



П /ппож енке №  Д

T'-'i.-.'■ 3 ' .. .Ф Ц

професионално 
владеене на езика 
ниво С2 
(специалност,
№  на диплом, 
учебно заведение, 
сертификат, 
година на 
придобиване, 
учебно заведение, 
издаващо 
документа)

/ 2 4 5 6 7 S 9
1 Мария

I г .....

Кънчева

Бакалавър „Английска 
филология“
ШУ „Епископ 
Константин Преславски" 
Диплома: сер. ШУ 
2014,№ 257627, 
рег.№44999/10.10.2014

Магистър „Английска 
филология“, спец. 
.Лингвистика и превод“, 
ШУ „Епископ 
Константин Преславски“

Диплома: сер. ШУ 2017, 
№ 281359, рег.№
49113/23.03.2017 г.

Магистър
„Стопанско
управление“
Икономически
университет гр.
Варна

Диплома: сер. ИУ 
09, №019053, per. 
№7702/ 10.03.2009 
г.

2000 г. -  2014 г. 
Преводач на свободна 
практика, ЕТ 
"Митра - Д - 
Теодора Пенчева 
Тодорова“, гр.
Шумен
12.05.2014 г . - д о  
момента 
„М итра
Т ранслсйш ънс“
ООД
Преводач-редактор на 
трудов договор 
Превод, редакция, 
адаптация и корекция 
на текстове от 
български на 
английски и в обратна 
посока в следните 
тематични области: 
медицина, 
административна и 
тръжна
документация, 
финанси и 
счетоводство, 
технически и 
инженерни текстове,



Приложение №  Д

софтуер и П Г, 
икономика, бизнес и 
маркетинг, право

2 Евгения

Ненчева

Магистър „Английска 
филология - Превод и 
бизнес комуникации" 
Професионална 
квалификация „Филолог 
превода и специалист по 
бизнес комуникация" 
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски" 
Диплома: сер. ПУ 2104, 
№057646, per. №ПБК- 
165/30.11.2014 г

Бакалавър
„Международни
Отношения"
УНСС -  София 
Диплома: сер. 
УНСС 2003, у.и. № 
008230, per. №5047 
19.12.2003 г.

2003 г. -  до момента
преводач от и на
английски и испански
език в различни
области (медицински
документи,
юридически,
икономически,
технически,
политически,
финансови текстове,
делова
кореспонденция
М итра
Транслейшънс ООД

3 Маринела

Григорова

Магистър „Английска 
филология" 
Специализация 
„Лингвистика и превод" 
ВТУ "Св. Св. Кирил и 
Методий”
Диплома: №  033972, per. 
№ 35217/2001

Магистър по 
специалността 
„Стопанско 
управление“
СУ „Св. Климент 
Охридски”
Диплома: сер. А 
2005 СУ, №18040

август 1999 - юли 
2 0 0 0 -  Офис 
координатор и 
преводач в 
Щабквартирата на 
Световната 
организация по 
безопасност, В. 
Търново, България 
Превод на 
документация и 
симултанен превод 
при срещите 
януари 2001 -  
декември 2002 
Офис асистент и 
преводач в „Айсберг- 
92” ООД, София 
Превод на 
документация и 
симултанен превод 
при срещи, 
конференции и 
неформална 
комуникация.



Приложение .М> Д

септември 2005 - 
юни 2006
Преводач на място в 
„Алба Днес 
Консултннг” ООД 
Превод на 
документация 
юли 2006 - юни 2007 
Преводач на място и 
редактор в „Карадо“ 
ООД
Превод на документи, 
редакция и 
оформление 
юли 2007 -  до 
момента
Преводач в фирма 
„Адвентус" ЕООД 
Превод и редакция на 
документи от/на 
английски език 
2002 -  до днес 
Преводач на свободна 
практика
Превод и редакция на 
документи от/на 
английски език към 
Митра Транслейшънс 
ООД

•

4 Весела

Катранова

Магистър „Английска 
филология“
СУ „Св. Климент 
Охридски“,
Диплома №  127697, 
серия А-95 СУ от 
22.03.1996 г.

Магистър
„Финансов
мениджмънт“
УНСС, София 
Диплома: per. 
№0349 от 
26.06.1997 г.

2000 г. -  до момента
Преводач на свободна 
практика
Превод от английски 
и на български език 
на законодателни 
документи 
(европейски 
регламенти, 
директиви и решения) 
и прессъобщения от 
юридически, 
икономически, 
счетоводство и 
финанси.
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политически и 
социални области; 
опит в превод на 
корпоративни 
баланси, 
статистически 
таблици и данни, 
свързани с търгове за 
обществени поръчки. 
ЕТ "Митра - Д  - 
Теодора Пенчева 
Тодорова“, Митра 
Транслсйшънс ООД, 
Транслннгва ЕООД

5 Румен ” -----
Бангисв

Магистър „Превод и 
обработка на научно- 
техническа информация
-  английски и немски 
език“,
Технически университет
-  Варна
Диплома: per. № 03- 
IX/] I .IX. 1996

Магистър „Бизнес 
администрация ” 
Нов български 
университет, гр. 
София.
Диплома серия 
НБУ-2007, № 
207665

2000 г ,- до момента
Преводач на свободна 
практика
Преводач от и на 
английски и немски 
език в различни 
области 
Митра
Транслсйшънс ООД, 
ЕТ "Митра - Д  - 
Теодора Пенчева 
Тодорова“

6 Силвия

Шумелова

Магистър „Английска 
филология”, СУ „Св. 
Климент Охридски“ 
Диплома: сер. А 2004 
СУ, № 174539

Магистър 
„Счетоводство и 
контрол“
УНСС, София 
Диплома: УНСС 98, 
№ 036575, рег.№ 
1452/6.4.99

2002 г. -  до момента 
Преводач на свободна 
практика към ЕТ 
"Митра - Д  - Теодора 
Пенчева Тодорова“ 
ф . Шумен и „Митра 
Т ранслейшънс“
ООД ф . Варна

7 Мариела

Минева

Сертификат за владеене 
на английски, ниво С2 
(Certificate o f Proficiency 
in English, Counsil o f 
Europe Level C2), 
Университет 
„Кембридж“ 
№ 0017208758/12.02.07

Магистър по специалност 
„Право и сравнително 
конституционно право“ 
Централноевропейски 
университет, Будапеща, 
Унгария
Диплома: Сериен № 
040124 от 17.06.2010 г.

Бакалавър
„Международни
отношения“
УННС, София 
Диплома: серия 
УНСС-2008, № 
004602 per. № 
532/31.07.2009 г.

12.05.2003- д о  
момента
Преводач-редактор на 
свободна практика 
ЕТ „Митра Д- 
Теодора Тодорова“, 
ул. Добри Войников 
19, 9700 Шумен 
България 
12.05.2014 -  до
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момента
Преводач-редактор на 
свободна практика 
М итра
Транслейшънс ООД

8 Милица

Ьонева

Доктор на философски 
науки на английски език 
(Филология, Философия, 
Политика, международно 
право)
№ 000485308 от 
8.06.2011 г.
Дисертация на тема: 
Roma as a Unique Cultural 
Minority: the Impact o f 
Communism and 
Democratisation on Roma 
in Eastern Europe 
(http://etheses.dur.ac.uk/87 
5/l/PhDThesis.pdf?DDD3 
5)
Университет на Дърам 
(Durham University), 
Дърам, Великобритания

Бакалавър 
„Политология и 
международни 
отношения"

Американски 
университет в 
България
Дипломата се 
издава без номер 
Дата на издаване: 
18.05. 2005

2002 -  до момента
Преводи на типови 
документи като 
дипломи, брачни 
удостоверения, 
актове за раждане, 
учредителни актове, 
актуални състояния, 
декларации, 
пълномощни и др.; 
специализирани 
икономически и 
финансови документи 
като годишни 
финансови отчети, 
учредителни актове, 
протоколи, поръчки 
за производство, 
баланси, доклади на 
независимия одитор и 
др.; преводи на 
юридически 
документи като 
договори, съдебни 
решения, заповеди за 
екстрадиция и др.; 
брошури, 
презентации и 
фирмени каталози; 
технологии, 
художествена 
литература; новини, 
текстове на 
политическа 
тематика, уебсайтове 
и др.
А веди ЕООД, Митра 
Транслейшънс ООД

http://etheses.dur.ac.uk/87
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9 Валерия

Попова

Магистър
„Английски филология -  
превод и бизнес 
комуникация" 
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски"

Диплома: per. №  ПБК 
323 от 17.11.2016 г. 
серия ПУ-2016, № 
067314

Магистър „Бизнес
администрация",
професионална
квалификация
„Мениджър"
Пловдивски
университет
„Паисий
Хилендарски"

Диплома: per. № 
ВА-70 от 27.11.2012 
г. серия ПУ-2012, № 
049175

12.05.2003 -  до 
момента
Преводач-редактор на 
свободна практика 
Превод, редакция, 
адаптация и корекция 
на текстове от 
български на 
английски и в обратна 
посока в следните 
тематични области: 
медицина,
адмннистративна и 
тръжна
документация, 
финанси и 
счетоводство, 
технически и 
инженерни текстове, 
софтуер и ИТ, 
икономика, бизнес и 
маркетинг, право. 
Митра
Транслейшънс ООД

10 Петя

Драгнева

Магистър „Български и 
английски език", ПУ „П. 
Хилендарски"

Диплома: ВД-96, № 
0008090. рег.№ БАЕ 
105/30.10.1996

Магистър 
„Маркетинг и 
мениджмънт"
ПУ „П. 
Хилендарски" 
Диплома: 
№1182/20.09.1994

12.05.2010 -  до 
момента
Преводач-редактор на 
свободна практика 
Превод, редакция, 
адаптация и корекция 
на текстове от 
български на 
английски и в обратна 
посока в следните 
тематични области: 
медицина, 
администратнвна и 
тръжна
документация, 
финанси и 
счетоводство, 
технически и 
инженерни текстове,





Приложение Ms Д

софтуер и ИТ, 
икономика, бизнес и 
маркетинг, право. 
Митра
Транслсйшънс ООД, 
2009-2018
преводач 
Писмен и устен 
превод; технически 
спесификации, КСС- 
та, договори по 
ФИДИК, техническа 
документация, ЗУТ, и 
т.н. за обекти в 
сферата на 
управлението на 
отпадъците, 
газопроводи, пътно 
строителство, 
преустройство и 
реконструкция на 
болнични отделения 
Фирма „Артелия 
Груп” Франция, в 
партньорство с 
„Екоинженеринг” 
ЕООД 
2007-2017 
преводач
Превод на документи, 
свързани с дейността 
на болницата 
МБАЛ „Ат.
Дафовски”
Март 2 0 0 8 -  юни 
2008
Преводач 
Превод и 
субтитриране на 
филми
Фирма „Студио Сто”
-  ф . София 
Развлекателна 
индустрия____________
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1999-2009
Преводач 
Писмени и устни 
преводи; 
кореспонденция, 
технически, 
търговски, банкови, 
правни текстове и 
т.н., свързани с 
дейността на фирмата 
Фирма „Формопласт" 
АД
1996-2000
преводач 
Писмени и устни 
преводи (при размяна 
на визити) за Община 
Кърджали-общински 
съвет-Кърджали и 
Община Ист 
Стафордшър- Бъртън- 
на-Трент-А нглия по 
съвместни проекти по 
програма Phare (IT, 
бюджетен контрол на 
МБАЛ „Ат. 
Дафовски” -  
Кърджали, жилищно 
настаняване, местно 
самоуправление и 
т.н.)
Община Кърджали,

11 Елена

Бейнова

Магистър „Английска 
филология“
СУ „Св. Климент 
Охридски“,
Диплома №  120782 от 
15.11.1993 г.

1994-1997
Щатен преводач с 
английски език. 
Министерство на 
отбраната, Дирекция 
„Международно 
сътрудничество“ 
Превод на документи

1997-1998
Щатен преводач с
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английски език.

Министерство на 
енергетиката. Отдел 
„Международно 
сътрудничество“ 
Превод на документи

1999-2000
Преводач с английски 
език

Министерство на 
финансите, Отдел 
„Протокол"

2000 до момента
Преводач на свободна 
практика

Агенции за преводи 
EVS Bulgaria, Ногау, 
Митра
Транслсйшънс ООД, 
Информационна 
агенция Крос

Превод, редакция, 
адаптация и корекция 
на текстове от 
български на 
английски и в обратна 
посока в следните 
тематични области: 
медицина, 
административна и 
тръжна 
документация, 
финанси и 
счетоводство, 
технически и 
инженерни текстове, 
софтуер и ИТ,_______
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икономика, бизнес и 
маркетинг, право.

12 Петина

Георгиева

Магистър „Български и 
английски език“
ПУ ,.П. Хилендарски“

Диплома: per. № БЕАЕ- 
403/30.09.2000 Серия ПУ 
-2000

01/01/2002- д о  
момента

Преводач-редактор на 
свободна практика; 
Заклет преводач към 
Консулски отдел на 
външно министерство 
-  България

ЕТ „Митра -  
Теодора Т. 
Тодорова“ гр. 
Шумен, Митра 
ТранслеГши.нс ООД, 
i р. Варна

Превод от английски 
и на български език 
на законодателни 
документи 
(европейски 
регламенти, 
директиви и решения) 
и прессъобщения от 
юридически, 
икономически, 
счетоводство и 
финанси, 
политически и 
социални области; 
опит в превод на 
корпоративни 
баланси, 
статистически 
таблици и данни, 
свързани с търгове за 
обществени поръчки.

13 Павлинка
п г- _

Николова

Магистър „Английска 
филология. 
Британистика и

12.05.2003 -  до 
момента



ВТУ "Св. Св. Кирил и 
Методий”
Диплома: № 068341, per. 
№ 79455/2014, серия 
ВТУ-2014

Ирландистика"
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Митра
Транслсйшънс ООД,
Агенция за преводи

Преводач-редактор на 
свободна практика

Превод, редакция, 
адаптация и корекция 
на текстове от 
български на 
английски и в обратна 
посока в следните 
тематични области: 
медицина, 
административна и 
тръжна
документация, 
финанси и 
счетоводство, 
технически и 
инженерни текстове, 
софтуер и ИТ, 
икономика, бизнес и 
маркетинг, право.

От 21.10.2017 до 
момента

TVT със седалище 
Лондон,
Великобритания
http://tvt.biz/

Отговорник по 
качествен контрол на 
хонорар

Проверка на 
качеството на 
български субтитри 
на ТВ програми и 
филми на английски

http://tvt.biz/
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език

O r  31.03.2016 до 
момента 
BUREAU 
TRANSLATIONS, 
INC. a Florida 
Corporation със 
седалище Маями, 
Флорида,
САЩ
http://bureautranslation
s.com

Преводач лингвист на 
хонорар

Предоставяне на 
писмени преводи от 
английски на 
българки език чрез 
MemSource Cloud 
https://wwvv.memsourc 
e.com/en

Забележка: i. Участникът следва да разполага с минимум 10 преводачи с английски език, с минимум 5 години стаж като преводачи. За 
всеки един от предложените експерти-преводачи, участникът следва да приложи автобиография - Приложение № 6.

Дага: 15.01.2020 год.
чл. 59 от ЗЗЛД

МинаЧНлиева, Управител 
Подпис и  печат на 
представляващия участника

■г\1«ж И1Р1\t{-

http://bureautranslation
https://wwvv.memsourc
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Приложение № 5

ЕКЗЕМПЛЯР ЗА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА „ГАРАНЦИЯ В ПОЛЗА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
на обществена поръчка”

№ 22900100001414 
_________ КЛАУЗА „ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ ”_________

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, ЕИК: 121265113, седалище и адрес на 
управление: Република България, гр.София, бул. „Христофор Колумб" № 43, Разрешение за 
извършване на застрахователна дейност №8/ 15.06.1998 г„ тел 070017241, email: office@euroins.ba.

ЗАСТРАХОВАЩ: „МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен» 
№11, офис 4, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103913291, 
представлявано от Диляна Кънчева Илиева, в качеството му на Управител.

ЗАСТРАХОВАН:
(ИЗПЪЛНИТЕЛ)

„МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен» 
№11, офис 4, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103913291, 
представлявано от Диляна Кънчева Илиева, в качеството му на Управител.

В ПОЛЗА НА БЕНЕФИЦИЕНТ: 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛ)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, с адрес: гр. София 1040, ул. Т. С. Раковски" № 102, ЕИК: 
000695406, представлявано от Кирил Ананиев -  министър на финансите и Галина Младенова -  
директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността”, наричан/а/о за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, наричани по-долу за краткост Възложител.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
• Настоящият договор се сключва по предложение на застраховащия, като срещу платена застрахователна премия и при договорените 

ред, условия и срокове, Застрахователят приема неотменимо и безусловно да обезщети Бенефициента и да изплати всички дължими от 
Застрахования суми до размера на застрахователната сума след получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане 
от страна на Бенефициента и документи удостоверяващи частично или изцяло неизпълнение на задължение на ЗАСТРАХОВАНИЯ, по 
Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на специализирани юридически писмени преводачески 
услуги по международни/арбитражни дела” за нуждите на МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ, сключен между „МИТРА 
ТРАНСЛЕЙШЪНС“ ООД и МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ.

• Писменото искане за плащане, следва да бъде входирано на адреса на Застрахователят: гр.София, бул. „Христофор Колумб” № 43, 
посочен като адрес за кореспонденция.

• Всяко плащане по този застрахователен договор е в полза на МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ и е до размера на гаранцията 
посочена в Договора за възлагане на обществена поръчка.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:
• Неизпълнение на задълженията на Застрахования, произтичащи от условията на долупосочения Договор за възлагане на обществена 

поръчка.
• Предоставеното застрахователно покритие е съгласно Общите условия на Застрахователя по застраховка „Гаранция в полза на 

възложител”, Клауза „Гаранция за добро изпълнение".________________________________________________________________

Идентификационни данни за ДОГОВОРА за възлагане на обществена поръчка (търг)
Поеписка: - № на 
пооъчката в АОП или ID № 
на възложителя/:

00210-2019-0026/23.12.2020 г. и Покана с изх. № 91-00-317/09.10.2020 г., за сключване на договори за 
наемане с класирани изпълнители по Рамково споразумение № СПОР-8/04.06.2020г.

Договор за възлагане на 
обществена поръчка Валидност на договора: 04 06.2025 г. Стойност на договора (сума) без ДДС: 

1 590 000,00 лв.

Предмет на договора:
„Осигуряване на специализирани юридически писмени преводачески услуги по международни/арбитражни 
дела" за нуждите на МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ, въз основа на Рамково споразумение № СПОР- 
8/04.06.2020г.

Гарантирани задължения:
Съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на специализирани 
юридически писмени преводачески услуги по международни/арбитражни дела” за нуждите на 
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ, сключен между „МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС“ ООД и МИНИСТЕРСТВО НА 
ФИНАНСИТЕ.

САМОУЧАСТИЕ: не се прилага

ЗА СТРАХОВА ТЕЛ НА 
СУМА:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
СТОЙНОСТ:

79 500.00 /седемдесет и девет хиляди и петстотин лева/, представляваща 5 % от стойността на посочения 
Договор за възлагане на обществена поръчка.

Договорена
Обезщетение при частични вреди: размерът на действително претърпените вреди към деня на настъпване на 
застрахователното събитие до размера на договорената застрахователна сума.

СРОК НА ДОГОВОРА 
ПЕРИОД НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 
ПОКРИТИЕ И 
ЗАСТРАХОВА ТЕЛЕН 
ПЕРИОД

Начало: от 00,00 ч. на 01.11.2020 г. 

Край: до 24,00 ч. на 04.07.2025 г.

София 1592, бул. „Христофор Колумб“ 43, тел. 0700 17 241, e-mail: offtce@euroins.bg, www.euroins.bg
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ЗАСТРАХОВА ТЕЛНА 
ПРЕМИЯ:

Вноска Дата на падеж Премия Данък: 2% Дължима премия

1 01.11.2020 г. 8 196,00 163,92 8 359,92

Застрахователен
период

01.11.2020 г.
30.11.2021 г.

01.11.2021 г.
30.11.2022 г.

01.11.2022 г.
30.11.2023 г.

01.11.2023 г.
30.11.2024 г.

01.11.2024 г.
04.07.2025 г.

Застрахователна 
премия в лв.

1 717,20 1 717,20 1 717,20 1 717,20 1 327,65

Ред за плащане на застрахователната премия и последици при неплащането й: Вноските от
застрахователната премия се плащат в уговорения срок в брой или по банков ггьт (IBAN -
BG60UNCR76301065497600 BIC: UNCRBGSF, „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД). При неплащане на дължимата 
премия или на първата вноска от нея при разсрочено плащане застрахователното покритие не започва и 
застрахователят не носи риска по договора. При неплащане на разсрочена вноска от премията в уговорения
срок договорът се прекратява автоматично считано от 24:00 часа на 15-я ден от датата на падежа на
разсрочената вноска.      _________________

Посредник: ДЕН MAP БРОКЕРС ООД, град Варна, ул. Калина 5, er.l, an.2, легитимационен документ: 2266

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:
Страните се споразумяват, че:
1. Застрахователният договор се прекратява при всеки от следните случаи:

• с изтичане на срока на застраховката, посочен в Полицата за край на застрахователно покритие;
• с връщане на оригинала на Полицата от БЕНЕФИЦИЕНТА на ЗАСТРАХОВАНИЯТ;

• с получаване на писмено уведомление /декларация/ от БЕНЕФИЦИЕНТА, с което последният освобождава от всякаква отговорност 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ във връзка с изпълнените задължения на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

2. От приложимите Общи условия по застраховка «Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка" на застрахователя, страните се 
договорят че:

2.1. В раздел X. Задължения на страните, чл.10.1., т. 10.1.11. ще се чете: ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в 7- 

дневен срок при промени в договора за възлагане на обществена поръчка, след подписването му, при подписване на документи с ефект на 
допълнително споразумение към договора за обществена поръчка, при подписва споразумения с БЕНЕФИЦИЕНТА, констатиращи 
неизпълнение на задължения по договора за възлагане на обществена поръчка.

Долуподписаният, в качеството си на „Застраховащ” и „Застрахован", декларирам следното:

1. получих информацията по чл. 326 от Кодекса за застраховането, както и общите условия по застраховка „Гаранция в полза на възложител 
на обществена поръчка”, които приемам
2. в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета бях информиран/а, че „ЗД ЕВРОИНС“ 
АД е администратор на лични данни и ще обработва личните ми данни;
3. предоставени са ми, за да се запозная със същите, Правилата за предоставяне на информация за упражняване правата на субектите на 
лични данни и Уведомление за поверителност във връзка със сключване, изпълнение на задължения и уреждане на претенции по 
застрахователен договор, а също така съм информиран/а, че тези документи са публикувани на интернет страницата на „ЗД ЕВРОИНС“ АД
(www.euroins.bg) и са общодостъпни.
Неразделна част от този договор са Общи условия по застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”. С подписа си 
под този договор Застраховащият декларира, че е получил от Застрахователя тези Общи условия, както дчгщщалите писмени документи, 
съгласно условията на застраховката, и ги приема._________________________________________ , ./ ;J  х t• у

Място и дата на издаване: гр.София, дата: 27.10.2020 г.

За ЗАСТРАХОВАЩИЯ-} За ЗАСТР

чл. 59 от ЗЗЛД чл. 59 от ЗЗЛД

Диляна ИлИева 
Управител—- f  /

Анелия Чочева $
Главен експерт „Финансови рискове и 

обществени поръчки”

http://www.euroins.bg

