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Изх. №РД-30-72/19.03.2020 г.      ДО 

„АЙТИЕСТИ“ ООД,  

ЕИК: 131486131,  

представлявано от Ивайло     

Трифонов и  Цветомира            

Байрева – управители 

седалище и адрес на управление: 

гр. София, район Витоша,              ,  

кв. Драгалевци,     

email: office@itst-ltd.eu 

тел:  

Залич. на осн. чл. 

36а, ал. 3 от ЗОП 

ПОКАНА 
за 

участие в обществена поръчка, провеждана на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки 

 

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО БАЙРЕВА, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ТРИФОНОВ, 

На основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви 

отправяме покана за представяне на оферта за участие в обществена поръчка, възлагана 

по реда на изпращане на покана до определени лица.  

Представянето на оферта следва да бъде извършено в рамките на 7 – дни от 

получаване на настоящата покана, при следните условия: 

1. Описание на поръчката 

• Възложител: Директора на Националната галерия. 

• Обект: извършване на строителство (чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП). 

• Предмет: „Извършване на ремонтни работи, изграждане на алармена 

система и система за видеонаблюдение на обособени помещения на 

„Квадрат 500“.  

• Прогнозна стойност: 245 142.13 лева без ДДС. 

• Финансиране: национално финансиране. 

• Обект: строителство. 

• Място на изпълнение - гр. София 1000, пл. Ал. Невски, ул. 19-ти 

февруари № 1. 

• Предмет на поръчката е изпълнението на съгласуван с Главна 

дирекция „Национална полиция“ и Министерство на културата 
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2 
 

проект включващ частите: „Архитектура“, „Видеонаблюдение“ и 

„Алармена система срещу проникване и нападение“, включващи: 

 

Дейност № 1 – „Поставяне на охранителни решетки за прозорци и 

метални интериорни врати“.  

Дейност № 2 – „Изграждане на система за видеонаблюдение“. 

Дейност № 3 – „Изграждане на алармена система срещу проникване и 

нападение“. 

2. Техническа спецификация за изпълнените на поръчката: 

Предмет на поръчката е изпълнението на съгласуван с Главна дирекция 

„Национална полиция“ и Министерство на културата проект включващ частите: 

„Архитектура“, „Видеонаблюдение“ и „Алармена система срещу проникване и 

нападение“, включващи: 

2.1. Дейност № 1 – „Поставяне на охранителни решетки за прозорци и 

метални интериорни врати“.  

2.1.1. Охранителните решетки следва да бъдат изпълнени от студенообработени 

заварени конструкционни кухи профили от нелегирана стомана, без последваща 

термообработка, с форма и размери, съгласно БДС EN 10219-2. Предвидената форма и 

тип мрежа с осово разстояние между вертикалните пръти 150мм, за изпълнение с 

квадратен профил с размери 25х25х2,5мм. Решетките следва да отговарят на чл. 25 и 

Приложение № 3 към Наредба РД-02-20-6/19.12.2016г. за техническите изисквания за 

физическа сигурност на строежите. Необходимите количества са, както следва: 

− решетка  с размери 130х190 – 16 бр. 

− решетка с размери 130х140 – 16 бр. 

− решетка с размери 130х220, функция за отваряне и заключване – 1 бр. 

 

2.1.2. Всички врати на помещенията (депата) за складиране на произведения на 

изкуството, както и останалите за достъп до етажа трябва да бъдат изпълнени с граница 

на пожароустойчивост EI60 и да отговарят на чл. 25 и Приложение № 3 към Наредба 

РД-02-20-6/19.12.2016г. за техническите изисквания за физическа сигурност на 

строежите. Необходимите количества са, както следва: 

− врата, метална вътрешна  с размери 90 х 200, л/д-3/8, зид 10 – 11 бр. 

− врата, метална вътрешна  с размери  110 х 210, л/д-1/0, зид 20 – 1 бр. 

− врата, метална вътрешна, двукрила с размери  180 х 200, л/д-1/0 – 1 бр. 

− врата, метална вътрешна, двукрила  с размери  210 х 210, л/д-1/0, зид - 15 – 1 бр. 

− врата, метална вътрешна, двукрила  с размери  190 х 200, л/д-1/0, зид - 10 – 1 бр. 

 

2.2.  Дейност № 2 – „Изграждане на система за видеонаблюдение“. 
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Системата трябва да е изградена съгласно предписанията на МВР, дадени в 

протокол № рег. № 229р-3148 от 31.01.2020г. на МВР. Изграждането на 

видеонаблюдението включва: 

• Доставка и монтаж на активно оборудване за IP видеонаблюдение. 

• Доставка и монтаж на активно мрежово оборудване 

• доставка и монтаж на видеокамери IP, PoE, с IR просветка  - вътрешни, за 

идентификация на лица  и външни – 48 броя  

• доставка и монтаж на гръмозащита по Ethernet LAN кабел, PoE/Poe+ -  8 броя 

• доставка и монтаж на 24” - монитори за видеонаблюдение, входове HDMI, 

VGA– 10 компл. 

• доставка и монтаж на монтажни стойки монитори,  монтаж на стена– 10 компл. 

• доставка и монтаж на 19” комуникационен шкаф 37U, 600/600 mm– 1 компл.  

• доставка и монтаж на 19” свързващ панел 24xRJ45/s, cat. 6, зареден. – 3 компл. 

• доставка и монтаж на 19” ODF 3xSC duplex, SM– 2 компл. 

• доставка и монтаж на 19” ангажиращ панел. – 3 компл. 

• доставка и монтаж на 19” тава, D =350– 2 компл.  

• доставка и монтаж на 19” ел. разклонител – 2 компл. 

• доставка и монтаж на телекомуникационна розетка 2xRJ45/s, cat.6 – 3 компл. 

• доставка и полагане на инсталационен кабел FTP 4x2x0.5mm, cat.6 – 1500m. 

• доставка и полагане на оптичен кабел SM 9/125μm 6F, int/ext.– 300 m. 

• доставка и полагане на оптичен свързващ кабел SC duplex – Scduplex, SM 9/125 

μm., L=2m.  – 2 компл. 

• доставка и полагане на меден свързващ кабел RJ45-RJ45, cat.6, L=1,5m.– 60 

компл. 

• доставка и полагане на меден свързващ кабел RJ45-RJ45, cat.6, L= 3m. – 3 компл. 

• доставка на HDMI кабел с конектори – 15 компл. 

• тестване на мрежово окабеляване – 1 компл. 

• първоначално програмиране на системата и ПНР на системата за 

видеонаблюдение – 1 бр. 

• Интеграция с BMS – 1 бр. 

• 72 – часова проба – 1 бр. 

• изграждане на електрическа инсталация, включваща: 

− доставка и монтаж на метална кутия 28см. х 28см. х 8см. с ТАМПЕР – 4 бр. 

− доставка и монтаж на мрежов трансформатор с предпазител 45VA/16,5V – 4 

бр. 

− доставка и монтаж на акумулаторна батерия 12V/7.5Ah – 4 бр. 

− доставка и полагане на силов кабел CBT 3х2.5mm2 – 50 компл. 

− доставка и полагане на силов кабел CBT 3х1.5mm2 – 120 компл. 

− доставка и монтаж на заземителен проводник ПВА2 16мм2 ж/з – 30м. 

− доставка и монтаж на PVC тръба ф20 – 800м. 

− доставка и монтаж на PVC кабелен канал 100/50мм – 60м. 

− доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40/20мм – 100м. 

− доставка и монтаж на разклонителни кутии с клеми – 5 компл. 
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− пробиване на отвори в стена до ф20 – 15 бр. 

− интеграция с BMS – 1 бр. 

 

2.3. Дейност № 3 – „Изграждане на алармена система срещу проникване и 

нападение“. 

Техническата охрана се базира на принципа на изграждане на нива на 

техническа охрана с вибрационни, комбинирани, акустични датчици, външни 

периметрови  IR бариери  с изграждане  на връзка за предаване на алармения сигнал 

към  БМС центъра  в „КВАДРАТ 500“, ОДЧ-50, и ОДЦ при СДВР . В изпълнение на 

дейността се включват следните компоненти: 

• Доставка и монтаж. Контролен панел 192 зони BUS технология, 8 групи, 8 

(16 дублирани) зони на платката, 5 PGM – ПЛАТКА – 9 компл. 

• Доставка и монтаж. BUS Модул с 8 хардуеърни зони – платка – 4 броя 

• Доставка и монтаж на метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР - 9 броя 

• Доставка и монтаж на мрежов трансформатор с предпазител 45 VA/16,5V – 9 

броя 

• Доставка и монтаж на Акумулатор 12V; 7Ah – 9 броя 

• Доставка и монтаж. GSM/GPRS модул. Антена Удължител за антена 15m. – 1 

компл. 

• Доставка и монтаж. 32-символна LCD клавиатура с 1 зона на платката и 1 

PGM български/ английски език – 14бр. 

• Доставка и монтаж на МУК за метални врати– 43 бр. 

• Доставка и монтаж на  специализирани датчици, с характеристики съобразно 

Проекта – 20бр. 

• Доставка и монтаж на  специализирани детектори, с характеристики 

съобразно Проекта – 77бр. 

• допълнително специализирано оборудване, съгласно Проекта 

• Доставка и монтаж. Кабел 4-жилен 100m  (4х0.22mm2, 96 OHMS/KM) 

• Доставка и монтаж. Кабел 6-жилен екраниран 100m (6х0.22mm2, 96 

OHMS/KM) 

• Доставка и монтаж. Кабел захранващ CBT 3х1.5mm2 

• Доставка и монтаж. Кабел комуникационен FTP 4x2x0.5mm, cat.5 

• Доставка и монтаж. PVC тръба ф20 

• Пробиване на отвори в стена до ф20 

• Софтуер. Интерфейс за връзка със системата за контрол на достъпа 

• Първоначално програмиране на системата и ПНР на сигнално охранителната 

система 

• 72 часова проба 

• Oбучение на персонал на Инвеститора 

• Доставка, монтаж и ПНР. Трансмитер  

• Интеграция с BMS 

Кабелни трасета 

• Доставка и монтаж. PVC кабелен канал 100/50мм – 80м. 
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• Доставка и монтаж. PVC кабелен канал 40/20мм – 250м. 

• Доставка и монтаж. PVC кабелен канал 20/20мм – 1380 м. 

• Пробиване на отвори в стена до ф20 – 15бр. 

Електрически инсталации 

• Доставка и монтаж на ел. табло Т-UPS – 1 компл. 

• Доставка и монтаж на UPS 3kVA/1P/230V – 1компл. 

• Доставка и монтаж на ел.контакт. Шуко, бял, 230VAC/16A – 3 компл. 

• Доставка и монтаж на ел.контакт. Френски стандарт, червен, 230V/16A – 15 

компл. 

• Доставка и монтаж. LED осветително тяло за стенен външен монтаж, 

12W/1200lm. IP55 – 8 компл. 

• Доставка и монтаж. LED прожектор за стенен външен монтаж, 50W. IP55 – 4 

компл. 

• Доставка и полагане на силов кабел СВТ 3х6mm2 – 30м. 

• Доставка и полагане на силов кабел СВТ 3х2.5mm2 – 80 компл. 

• Доставка и полагане на силов кабел СВТ 3х1.5mm2 – 350 компл. 

• Доставка и монтаж. Разклонителни кутии с клеми – 20 компл. 

• Пробиване на отвори в стена до ф20 – 20бр. 

• Интеграция с BMS – 1компл. 

 

Дейностите следва да бъдат изпълнени в съответствие с одобрения от Главна 

дирекция „Национална полиция“ на 28.02.2020г и Министерство на културата  проект и 

протокол рег. № 229р-3148 от 31.01.2020г. на МВР, с които е  извършено охранително 

обследване на помещенията. Запознаването с цитираните документи е задължително. 

Извършване на оглед на помещенията, в които ще бъде изпълняван предметът на 

поръчката е задължителен. 

Изпълнителя следва да изпълни поръчката при стриктно спазване изискванията 

на към Наредба РД-02-20-6/19.12.2016г. за техническите изисквания за физическа 

сигурност на строежите. 

2.4. Срок на изпълнение – до 40 работни дни от сключване на договора за 

обществена поръчка. 

2.5. Гаранционни срокове. 

Минималните гаранционни срокове за изпълнението следва да са съгласно 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти включително дефекти и проблеми във 

функциониране възникнали относно извършените монтажни дейности на доставените 

материали. 

Минималните гаранционни срокове за доставеното оборудване са минимум 3 

години. 
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2.6. При изпълнение на поръчката изпълнителят е длъжен да се съобрази с 

представения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график за поетапна работа в помещенията, в който 

ще се извършват дейностите. В графика се определя последователността на 

помещенията, в които ще се работи. 

3. Общи условия за участие в поръчката. 

1) Като участник при този ред на възлагане следва отговаряте на изискванията 

на закона и на Възложителя, посочени в поканата и документацията към нея, да сте 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството, което е 

предмет на обществената поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която 

сте установени.  

2)  В поръчката могат да участват и чуждестранни лица или техни обединения, 

както и обединения на български и чуждестранни лица. Не се изисква създаването на 

юридическо лице за участие в поръчката, когато участник е обединение. 

3)  Всяко лице може да участва в поръчката за възлагане на обществената 

поръчка самостоятелно или в обединение, като едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало 

съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна 

оферта. 

4) Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в настоящата 

поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. Ако за доказване на съответствие 

с изискванията за технически и професионални способности клонът се позовава на 

ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на 

поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

5) Всеки участник в поръчката за възлагане на обществената поръчка има право 

да представи само една оферта за участие. 

4. Основания за отстраняване. 

Възложителят отстранява от участие в поръчката по възлагане на обществена 

поръчка участник, който: 

1) е 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;  

2) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 

1, в друга държава членка или трета страна; 

Основанията по т. 1) и т. 2) се прилагат до изтичане на 5 (пет) години от влизане в 

сила на присъдата, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието.  

3) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

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

кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището 
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на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

Основанието по т. 3) не се прилага, когато размерът на неплатените дължими 

данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 (едно) на сто от сумата на годишния 

общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 

(петдесет хиляди) лева. 

4) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП; 

5) е установено, че: 

а) участникът е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва 

декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното 

изпълнение на критериите за подбор; 

б) участникът не е предоставил изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор. 

Основанието по т. 5), буква „а“ се прилага до изтичане на 3 (три) години от влизане в 

сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е 

отстранен за наличието на това обстоятелство. 

6) 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 кандидатът или 

участникът е установен; 

Основанието по т. 6) се прилага до изтичането на 3 (три) години от влизането в сила 

на акта на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата 

по т. 6), освен ако в акта не е посочен друг срок.  

7) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

8) са налице обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от 

същия закон;  

9) не могат да участват лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 69 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество; 

10) свързани лица по смисъла на §1, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат 

самостоятелни участници в тази поръчка. 

Основанията по т. 1), т. 2) и т. 7) се отнасят за лицата, които представляват 

участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно 
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регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 

юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват 

съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. 

За доказване на горепосочените обстоятелства следва да представите 

следните документи: 

1) Попълнен и подписан електронен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (еЕЕДОП), който се подписва с квалифициран 

електронен подпис и се прилага в електронен вид към офертата на 

участника. Информацията за подписване на еЕЕДОП, може да бъде 

намерена на сления интернет адрес: 

https://www2.aop.bg/metodologiya/vyprosi-i-otgovori/. 

2) Валидно свидетелство за съдимост на представляващите дружеството –

Документът се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 

3) Актуално удостоверение, издадено от Агенция по вписванията, че 

представляваното от Вас дружество не е обявено в несъстоятелност, не е 

производство по несъстоятелност, не е в процедура по ликвидация, не е 

сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 

740 от Търговския закон, не е преустановило дейността си - Документът 

се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 

4) Актуално удостоверение от НАП, от което е видно, че представляваното 

от Вас дружество няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите 

по тях, към държавата, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

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

влязъл в сила. Документът се представя в оригинал или нотариално 

заверено копие. 

5) Актуално удостоверение, издадено от общината по седалището на 

участника, от което е видно, че представляваното от Вас дружество няма 

задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Документът се представя 

в оригинал или нотариално заверено копие. 

6) Актуално удостоверение, издадено от общината по седалището на 

възложителя (ТД НАП Оборище), от което е видно, че представляваното 

от Вас дружество ООД няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите 

по тях, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение 

на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

Документът се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 

7) Актуално удостоверение от ИА „ГИТ“ по чл. 58, ал.1, т.3 от ЗОП, от 

което е видно че по отношение на представляваното от Вас дружество 

лисват обстоятелства, свързани с влязло в сила наказателно 



9 
 

постановление или съдебно решение за 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. Документът се представя в оригинал 

или нотариално заверено копие. 

8) Актуална декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари – в оригинал, съгласно образец № 5 от 

документацията за участие. 

 

5. Критерии за подбор:  

• Технически и професионални способности на участниците.  

Изпълнение на минимум една дейност по изграждане на сигнално – охранителна 

(алармена) система и система по видеонаблюдение, изпълнена за последните 5 години 

от датата на подаване на офертата. 

Съответствието с изискването се посочва в еЕЕДОП, към който се прилага 

списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с 

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания. 

6. Указания за изготвяне на офертите. 

При изготвяне на офертите участниците следва да се придържат към условията, 

обявени от Възложителя. 

Офертата на участника, както и всички приложени към нея документи следва да 

бъдат представени на български език, а в случай че документите са на чужд език – да са 

придружени с превод на български. 

Офертата се подписва от лицето, което представлява участника съгласно 

документа за регистрация, респ. удостоверението за актуално състояние или за 

самоличност – за физическите лица, или от надлежно упълномощено за тази цел лице, 

като в този случай в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на 

представителната му власт. 

Офертата на участника и всички приложени към нея документи и информация 

по образец на Възложителя следва да бъдат представени в оригинал. Всички останали 

документи и информация се представят в оригинал или като копие, заверено с подпис 

на участника или негов представител и текстово обозначение/печат „Вярно с 

оригинала“.  

Участникът има право да представи само една оферта. Не се допускат варианти 

на офертата.  

7. Офертата на участника трябва да съдържа: 

а)  Опис на представените документи – в свободен текст; 
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б) Попълнени електронен ЕЕДОП и подписан съобразно изискванията на 

Закона за обществените поръчки, както и Правилника за неговото прилагане с 

квалифициран електронен подпис. 

в)  Техническо предложение – Приложение № 2. 

г) Ценово предложение, за която подава оферта участникът. Ценовото 

предложение се изготвя съобразно Приложение № 3  

Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника, или 

от упълномощен от него представител — лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: сграда Квадрат 

500 на Национална галерия на адрес: гр. София 1000, пл. Ал. Невски, ул. 19-ти 

февруари № 1.  

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

а). наименование на участника, включително на всички участници в 

обединението, когато е приложимо; 

б).  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс или адрес на 

електронна поща; 

в).  наименование на поръчката, за която се участва. 

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички 

изисквания на Възложителя, в това число и с определения от него срок за валидност на 

офертите и проект за договор.  

8. Гаранция за изпълнение на поръчката 

1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция, която обезпечава 

изпълнението на договора („гаранция за изпълнение на договора“), в размер на 5% от 

цената на договора. Гаранцията се представя от участника, определен за изпълнител 

при подписване на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване 

на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за изпълнение на обществената 

поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя.  

2. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранциите по 

т.1 от настоящия раздел. Гаранцията за изпълнение се представя като: 

2.1.Парична сума; 

2.2.Банкова гаранция; 

2.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя; 

3. Гаранцията по т. 2.1. и т.2.2. от настоящия раздел може да се предостави от 

името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 

всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 
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5. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на 

парична сума, тя се превежда по следната сметка на Националната галерия: 

IBAN:  

BIC: Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

Банка:  

6. Банковите такси по превода са за сметка на наредителя. 

7. Банковите такси по превода са за сметка на наредителя. В случай, че 

гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата 

следва да е с валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора за 

изпълнение на обществената поръчка, както и следва да съдържа задължение на 

банката-гарант да извърши безотказно, безусловно и неотменимо плащане при първо 

писмено искане на Възложителя, съдържащо изявление за договорно основание за 

усвояване на гаранцията за изпълнение. Банковите гаранции, издадени от 

чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща 

автентичността на съобщението, в превод на български език. 

8. При представяне на гаранцията с платежно нареждане, банкова гаранция или 

застраховка, изрично се посочва предмета на договора, за която се представя 

гаранцията по договора, в съответствие с определеното в него. 

9. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за 

сметка на изпълнителя. Изпълнителят следва да предвиди и заплати своите такси по 

откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя 

гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. 

 

Неразделна част от настоящата покана са следните приложения: 

1. Опис на документите – Приложение № 1. 

2. Техническо предложение - Приложение № 2. 

2. Проект на договор - Приложение № 3. 

3. Ценово предложение - Приложение № 4 

4. Декларация по чл. 59, ал. 1,т. 3 от ЗМИП - Приложение № 5. 

5. еЕЕДОП – Приложение №  6. 

 

Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Ярослава Бубнова    

Директор на Националната галерия 

 

 

 

 



12 
 

Образец №1 

 

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА 

съдържащи се в офертата на…………………………………………. 

за участие в обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни работи, 

изграждане на алармена система и система за видеонаблюдение на обособени 

помещения на „квадрат 500“. 

 Съдържание 

Вид на 

документа 

(копие или 

оригинал) 

1.  
Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – 

по Образец № 1;  

 

2.  
Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява 

участника в настоящата обществена поръчка (ако е приложимо); 

  

3.  
Документ (договор/споразумение) за създаване на обединение - оригинал 

или нотариално заверен препис – за участници обединения. 
 

4.  
еЕЕДОП – представен на електронен носител, подписан с 

квалифициран електронен подпис. 

 

5.  
Техническо предложение за участие в обществената поръчка - 

изготвена по Образец № 2, в оригинал. 

 

6.  Ценово предложение, съгласно Образец № 4  

7.  
Декларация по чл. 59, ал. 1,т. 3 от ЗМИП - Приложение № 5.  

8.  

Валидно свидетелство за съдимост на представляващите 

дружеството –Документът се представя в оригинал или нотариално 

заверено копие. 

 

9.  

Актуално удостоверение, издадено от Агенция по вписванията, че 

представляваното от Вас дружество не е обявено в несъстоятелност, 

не е производство по несъстоятелност, не е в процедура по 

ликвидация, не е сключило извънсъдебно споразумение с 

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

преустановило дейността си - Документът се представя в оригинал 

или нотариално заверено копие. 

 

10.  

Актуално удостоверение от НАП, от което е видно, че 

представляваното от Вас дружество няма задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 

от ДОПК и лихвите по тях, към държавата, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Документът се 

представя в оригинал или нотариално заверено копие. 

 

11.  

Актуално удостоверение, издадено от общината по седалището на 

участника, от което е видно, че представляваното от Вас дружество 

няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, освен ако е 
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допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

Документът се представя в оригинал или нотариално заверено 

копие. 

12.  

Актуално удостоверение, издадено от общината по седалището на 

възложителя (ТД НАП Оборище), от което е видно, че 

представляваното от Вас дружество ООД няма задължения за 

данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Документът се 

представя в оригинал или нотариално заверено копие. 

 

13.  

Актуално удостоверение от ИА „ГИТ“ по чл. 58, ал.1, т.3 от ЗОП, от 

което е видно че по отношение на представляваното от Вас 

дружество лисват обстоятелства, свързани с влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за 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. 

Документът се представя в оригинал или нотариално заверено 

копие. 

 

14.  

Актуална декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари – в оригинал, съгласно образец № 5 от 

документацията за участие. 

 

15.  
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, 

когато е приложимост. 

 

16.  

Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на 

поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания 

 

 

 

 

Дата, ..............................2020 г.                             ИМЕ, ПОДПИС: ...................................... 
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Образец № 2 

 

             ДО 

        НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ  

                                                          гр. София 1000, пл. Ал. Невски,  

                                              ул. 19-ти февруари № 1. 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от 

 

…………………………………………………… с ЕИК/ БУЛСТАТ………………, адрес 

на управление: ……………………….………………………………………………………., 

представлявано от ……………………, ЕГН ……………………………………………… 

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

От името и за сметка на ……………………. подавам настоящата оферта за 

участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез изпращане на 

покана до определени лица с предмет: „Извършване на ремонтни работи, 

изграждане на алармена система и система за видеонаблюдение на обособени 

помещения на „Квадрат 500“. 

 

1. Представляваният от мен участник се съгласява и се задължава да изпълни поръчката 

в съответствие с всички изисквания на Възложителя съгласно поканата и приложенията 

към нея, указанията му, техническата специфиакция, Проекта за изпълнение на 

дейностите, одобрен от органите на Главна дирекция „Национална полиция“ на 

28.02.2020г., Протокола за техническо обследване рег. № 229р-3148 от 31.01.2020г. на 

МВР и изискванията на българското и общностното законодателство, както и 

утвърдените стандарти и норми в областта на строителството. 

 

2. Декларирам, че съм запознат с премета на изпълнение на поръчката, съставляващ 

изпълнение на следните дейности: 

• Дейност № 1 – „Поставяне на охранителни решетки за прозорци и 

метални интериорни врати“.  

• Дейност № 2 – „Изграждане на система за видеонаблюдение“. 

• Дейност № 3 – „Изграждане на алармена система срещу проникване и 

нападение“. 

3. Декларирам че съм запознат и съгласен да изпълнявам  Проекта за изпълнение на 

дейностите, одобрен от органите на Главна дирекция „Национална полиция“ на 

28.02.2020г. („Проекта“), като и на имплементираните в него изисквания за изпълнение 

на дейностите по т.2. и ще спазвам същите. 
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4. Декларирам че съм запознат със съдържанието на Протокола за техническо 

обследване рег. № 229р-3148 от 31.01.2020г. на МВР и ще спазвам направените в него 

предписания. 

 

5. Декларирам, че съм извършил оглед на помещенията, в които ще бъде извършвано 

строителството, предмет на изпълнение по настоящата поръчка, запознат съм с техните 

характеристики и специфики и нямам възражения относно тяхното състояние и 

изискванията на Проекта, които биха попречили на успешното изпълнение на 

поръчката. 

 

6. Предлагам срок за изпълнение на дейности от……………… работни дни, считано от 

сключване на договора за изпълнение на обществена поръчка. 

 

7. Предлагам следните гаранционни срокове за изпълнение на строителството и 

отделните негови компоненти………………………………………………………………1 

 

8. Декларирам, че настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България и които са приложими 

относно изпълнението на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 39, ал. 3, 

буква „д“ от ППЗОП.  

 

9. Административни сведения за участника: 

 

Наименование на участника  

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  

Представляващ/и  

Адрес на управление: Област, община, гр./с., п.к., ул., № 

Адрес за кореспонденция: Област, община, гр./с., п.к., ул., № 

Електронна поща  

 
1 Сроковете за отделните дейности по строителство не могат да бъдат по – кратки от предвидените в 

гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти (нар. „Наредбата“). 

За доставеното оборудва, участникът посочва отделни гаранционни срокове, които не могат да бъдат по-

кратки от 3 години. 
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Телефон  

Факс  

Лице за контакт  

IBAN, BIC, Банка  

 

10. Настоящата оферта е със срок на валидност…………(………..) месеца от датата на 

подаването й. 

 

гр. ……………..      Участник:    

         __________________  

…………2020г.       /……………………/  

 

 

 

 
 

Образец № 3 

 

ДОГОВОР 

 

№ ................................/...........................2020г. 

 

Днес, …………….2020г., между:…………………с адрес: ……………………, код 

по Регистър БУЛСТАТ, представляван/а/о от ……………………………, в качеството на 

……………………………………, съгласно ………………………… , наричан по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

.……………………………………………., ЕИК/БУЛСТАТ…………………..…, със 

седалище и  адрес на управление: гр. ……….…..…., ул. ………………………….…….........., 

представлявано от ………………………………… – …………….....…………………………, 

тел: …….…………..……………...., наричано по- долу накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

  

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 4 от ППЗОП и Протокол от 

работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

„………………………………………………..”, утвърден от Възложителя на 

……….2020г., се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка: 

 



17 
 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу 

определеното, съобразно разпоредбите на настоящия договор възнаграждение, да 

изпълни предмета на договора, в съответствие с представения от възложителя проект за 

извършването им, техническа спецификация и ценовото си предложение и съобразно 

изискванията, посочени в проекта и поканата за възлагане на обществената поръчка. 

 (2). Предметът на договора включва следните дейности: 

1. Дейност № 1 – „Поставяне на охранителни решетки за прозорци и метални 

интериорни врати“.  

2. Дейност № 2 – „Изграждане на система за видеонаблюдение“. 

3. Дейност № 3 – „Изграждане на алармена система срещу проникване и 

нападение“. 

 (3). За целите на настоящия договор под „Проект за извършване на дейностите“ 

по чл. 1, ал. 2 от договора се има предвид Проект за изпълнение на дейностите по 

поръчката, одобрен от органите на Главна дирекция „Национална полиция“ на 

28.02.2020г., които е неразделна част от настоящия договор като Приложение № 1 и 

който за краткост ще бъде наричан „Проекта“.  

 (4) Приемането на всички дейности по настоящия договор се извършва при 

условията на чл. 15 и чл. 16 от настоящия договор чрез подписване на Отчет за 

извършване на строително-монтажни работи и на двустранни приемо-предавателни 

протоколи за приемане на изпълнението. Протоколите следва да бъдат подписани от 

упълномощените представители на страните по договора. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

  

 

ІІ. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 2. Мястото на изпълнение на строително-монтажните работи е на 

територията на Република България, на адреса на „Квадрат 500“ на Националната 

галерия, в съответнта част от сградата, посочена в Проекта или друго място, 

определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 3. Срокът  за изпълнение е…………………..работни дни от сключване на 

настоящия договор. 

Чл. 4. В срок до 5 (пет) работни дни от датата на сключване на Договора, но  

най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 

посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на Договора в срок до 3 (три) работни дни от настъпване на съответното 

обстоятелство. 
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III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

Чл. 5 (1) За изпълнението на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ……… 

(…………………………) лева без ДДС  и ……… (…………) лева с ДДС (наричана по-

нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3, към което е представена подробна 

количествено – стойностна сметка.  

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

изпълнение на предмета на поръчката, включително и разходите за персонала, който 

ще изпълнява поръчката, и за неговите подизпълнители като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

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

подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в 

съответствие с разпоредбите на ЗОП.   

 

Чл. 6. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този 

Договор, както следва:  

6.1. Авансово плащане -  в размер на 20 % от цената по чл. 5, ал. 1 от настоящия 

договор, в срок до 10 работни дни след подписване на настоящия договор и издаване на 

фактура – оригинал от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6.2. Междинни плащания - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща поетапно на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените дейности по чл. 1, ал. 2 от настоящия 

договори, при следните условия: 

• дейностите следва да са отчетени в Отчет за извършени строително- 

монтажни дейности и калкулирани в размер до цената по приложение № 

3 от настоящия договор и съобразно количество – стойностната сметка;  

• дейностите следва да са действително извършени; 

• дейностите следва да са одобрени и приети по реда на чл. 15 и чл.16 от 

настоящия договор от лицето по чл. 28 от настоящия договор.  

• Изпълнителят е длъжен да издаде данъчна фактура (оригинал) преди 

заплащане на дължимото възнаграждение. 

6.3. От стойността на съответното плащане по 6.2. се приспада стойност в 

размер на процента изплатен аванс. 

Чл. 7. (1) Плащането по този Договор се извършва въз основа на следните 

документи: 

1. Отчет за извършени СМР и приемо-предавателен протокол за приемане на 

отразените в тях дейности, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при 

съответно спазване на разпоредбите на чл. 15 и чл. 16 от Договора;  

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 8. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков 

превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: ……………………………. 

BIC: ……………………………. 
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IBAN: …………………………….. 

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

последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на 

промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени. 

(3). При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5%  (пет на сто) от Стойността на 

Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева („Гаранцията за 

изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

(4). В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този 

Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с 

индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите 

действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 

условия на Договора, в срок до 3 (три) работни дни от подписването на допълнително 

споразумение за изменението. 

(5). Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 

внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

IBAN: BG 61 UNCR 9660 3110 035 019; 

BIC: UNCRBGSF;  

Банка: „Уникредит Булбанк“ АД; 

(6). Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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, да съдържа 

задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено 

искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 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 на Договора, като при 

необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава 

или се издава нова.  

(7). Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 

изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (8). Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 

застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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; 
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2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, 

плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.  

(9). 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание 

за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 (10). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 

(тридесет) календарни дни след приключване на изпълнението на Договора и 

окончателно приемане на строителството в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(11). 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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 8 от Договора;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния 

оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 

лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или изпращане на 

писмено уведомление до застрахователя. 

(12). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна Гаранцията за изпълнение след 

приключване и приемане по реда, предвиден в настоящия Договор.  

(13). Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между 

Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При решаване 

на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 

гаранциите. 

(14). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 

удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое 

от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено 

изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и в случаите, когато 

е налице нарушение на строителното законодателство, като усвои такава част от 

Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за 

съответния случай на неизпълнение. 

(15). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в 

срок до 5 (пет) дни след Датата му на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

развали Договора на това основание;  

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато строителството не отговаря на 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и е налице разваляне на Договора от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването 

му в несъстоятелност. 
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(16). Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 

Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

(17). Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до  5 (пет) 

работни дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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 с чл. 8, ал.3 от Договора. 

(18). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

Чл. 9.  (1) Когато за част от изпълнението на договора, която се изпълнява от 

подизпълнител, изпълнението може да бъде предадена отделно от изпълнението на 

останалата част от предмета на договора, подизпълнителят представя на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет (акт) за извършените СМР за изпълнението на съответната 

дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета 

(акт) за извършените СМР и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 10 

(десет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали 

оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от предмета на договора, 

при съответно спазване на разпоредбите на чл. 15 и чл. 16 от Договора, и заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) работни 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. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 10. 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, както и правата и задълженията, предвидени в поканата за 

обществената и документите към нея, техническата спецификация и Проекта. 

  

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6 – 9 

от договора; 

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

изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, 

информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 
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Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни строителството в уговорените срокове и качествено, в 

съответствие с Договора, приложенията към него, поканата за участие в обществена 

поръчка, документите към нея, в това число и техническата спецификация,  одобрения 

Проект; 

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;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. 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.  

5. да не променя ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на 

поръчката, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури сам за своя сметка необходима 

строителна техника, материали, инструменти, както и персонал за качественото 

изпълнение на всяка една от дейностите, предмет на поръчката. 

7. При изпълнение на настоящата обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да опазва цялото имущество на Националната галерия като в случай на 

причинени от негови работници/служители щети при и/или по повод изпълнението на 

настоящата обществена поръчка  се задължава да ги възстанови за своя сметка в пълен 

размер. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 

недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, 

ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се съобразява с графика, предоставен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно последователността на помещенията, в които следва да 

извършва дейностите, предмет на поръчкта. В случай че достъпът до съответното 

помещение подлежи на разрешителен режим от трето лице, срокът на изпълнение 

спира да тече и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да търси отговорност от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за съответните  обстоятелства. 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в сроковете, посочени в техническата 

спецификация, да изнесе всички строителни отпадъци, ако има такива извън 

територията на „Квадрат 500“, да ги натовари и  да ги транспортира до регламентирано 

сметище. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава всички доставени материали по 

изпълнението на обществената поръчка  и всички извършени от Изпълнителя дейности 

да отговарят на изискванията на Проекта. 

12.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава извършените строително-монтажни работи с 

подписан двустранно Отчет за извършени СМР, отразяващ действително извършените 

дейности. 



23 
 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани всички констатирани и писмено 

описани в констативен протокол забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на 

дейностите по настоящия договор.  

 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получи изпълнението на строителството (строително-

монтажните дейности) в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в 

т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на 

Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение 

на Договора, но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на 

извършените строително-монтажни работи и съпътстващите ги дейности включително 

да изисква замяна на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, когато те не 

отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или съдържат явни и/или скрити 

недостатъци. 

4. да не приеме изпълнението, когато то не е изпълнено в срок или не 

съответства на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на изискванията в Проекта, в 

протокола на МВР и Протокол  рег. № 229р-3148 от 31.01.2020г., както и когато не 

съответства на изискванията на българското и/или общностното законодателство. 

5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на явните и скритите 

недостатъци в изпълнението, както и да изисква отстраняване на възникналите 

дефекти включително проблеми във функционирането на доставените материали в 

рамките на гаранционните срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

включително дефекти и проблеми във функциониране възникнали относно 

извършените монтажни дейности на доставените материали.  

 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този Договор; 

2. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ помещенията и до 

информацията, необходима за изпълнението предмет на Договора, при спазване на 

относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право; 

3. 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; 

 

 Чл. 15. (1). Предаването на изпълнението на строително – монтажните работи се 

извършва с двустранно подписан Отчет за извършени СМР, който съдържа посочване 

на обекта, извършените дейности, количество, мярка, материали, единична и обща цена 

за изпълнение без ДДС и съгласно количествената сметка по Проекта. 

 (2). Заедно с Отчета за извършени СМР се подписва двустранене приемо-

предавателен протокол за приемане на посочените в отчета дейности, предмет на 
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настоящия договор, в който се индивидуализира отчета, който се приема. В случай на 

частично приемане на дейностите по отчета, Възложителят посочва в протокола кои 

дейностите прима и кои не приема. 

   

 Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. да поиска преработване и/или допълване на извършените дейности в 

определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се 

извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за 

отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от 

договореното. Отклонения от Проекта (Приложение № 1) или от предписанията в 

Протокола (Приложение № 4) винаги са съществени отклонения. 

 

 Член 17. (1) Гаранционните срокове на строително – монтажните работи ще 

бъдат съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните 

срокове на материали и съоръжения, непопадащи в обхвата на Наредбата са съгласно 

предложеното от Изпълнителя в Техническото му предложение (Приложение № 2). 

 (2) Гаранционните срокове започват да текат от подписване на приемо-

предавателните протоколи по чл. 15 ал.2 от договора. 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започне работа по отстраняване на 

дефектите/недостатъците в срок от 3 дни от уведомяването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (4) Всички разходи по отстраняване на дефектите/недостатъците в рамките на 

гаранционния срок са изцяло за сметка на възложителя 

  

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

неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 2 % (две на сто) от 

Цената на договора за всеки ден забава, но не повече от 30 % от Стойността на 

Договора. 

Чл. 19. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение  на 

дейност/задача или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

Проекта и/или техническото предложение и/или техническата спецификация на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или с предписанията на МВР, дадени в Протокола (Приложение № 

5), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено съответната дейност/задача, без да дължи допълнително възнаграждение за 

това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и да развали договора.  

(2). В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не развали договора, съобразно 

възможността по ал. 2 той има право да начисли неустойка в размер на 5% от 

Стойността на съответната дейност от договора за съответното лошо, частично или 

друго неточно изпълнение. 
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(3). В случай на неизпълнение на друго задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

договора, извън реалното изпълнение на предмета на поръчката, същия дължи 

неустойка в размер на 0.05% от Стойността на договора. 

  

Чл. 20. 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. 

 

Чл. 21. 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. 

 

Чл. 22. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора; 

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

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

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) 

работни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  

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

правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното 

лице е установено; 

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

6. в случаите на чл. 118 ал.1 от ЗОП без да дължи обезщетение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с изключение на прекратяване на основание чл. 118 ал.1 т.1 от ЗОП  

7. Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

Договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки; 

(2) Договорът може да бъде прекратен 

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

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност 

или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 Чл. 23. (1). Всяка от Страните може да развали Договора при виновно 

неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията 

и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез 

отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и 

определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, 

когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

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

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

 1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на договора в срок до 

10 (десет) работни дни, считано от Датата на влизане в сила; 

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на договора за повече от 3 (три) 

работни дни; 



26 
 

 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отклонение от Проекта, Техническата 

спецификация, Техническото си предложение и/или предписанията на МВР в 

Протокола. 

 4. При констатирани нередности или конфликт на интереси от страна на 

Изпълнителя; 

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

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

забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да 

се изпълни непременно в уговореното време. 

 (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. 

 

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

на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 

плащания; и 

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 а) да преустанови изпълнението на строително-монтажните работи, с 

изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

 б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет за изпълнените до датата на 

прекратяването дейности; и 

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

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във 

връзка с предмета на Договора. 

 

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

да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред 

дейности по изпълнението.  

 

Чл. 26. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, 

причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има 

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

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

към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

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

сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да 

намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата 

страна в срок до 3 (три) работни дни от настъпването на непреодолимата сила, като 
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посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за 

изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите 

от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

 

Чл. 27. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 

клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  

 

Чл. 28. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 

по куриер, по факс, електронна поща. 

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

следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

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

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

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

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

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

куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

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

 

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

изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе 

средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените 

адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми 

другата в писмен вид в срок до 3 (три) работни 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. 
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(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 

дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 

срок до 3 (три) работни дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

 

Чл. 29. 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. 

 

Чл. 30. 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. 

 

Чл. 31. Този Договор се състои от … страници и е изготвен и подписан в ....... 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните. 

 

Приложения: 

  Чл. 32. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения: 

Приложение № 1 – Проект за изпълнение на дейностите по поръчката, одобрен от 

органите на Главна дирекция „Национална полиция“ на 28.02.2020г; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

………………………………. 

 

………………………………….. 

/…………………………………/ 

 

 

…………………………………… 

Главен счетоводител 

/…………………………………./ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

………………………………….. 

/…………………………………/ 
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            ДО 

        НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ  

                                                             гр. София 1000, пл. Ал. Невски,  

                                              ул. 19-ти февруари № 1. 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от 

 

………………....………………………… с ЕИК/ БУЛСТАТ………………, адрес на 

управление: ………………………………………………………………., представлявано 

от …………………………………………………, ЕГН ………………………………. 

 Участник в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (събиране на 

оферти с изпращане на покана до определено лице) с предмет: „Извършване на 

ремонтни работи, изграждане на алармена система и система за видеонаблюдение 

на обособени помещения на „Квадрат 500“. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 1. С настоящото Ви представям ценовото предложение на представлявания от 

мен участник за изпълнение на поръчката, както следва: 

Обща цена за изпълнение на поръчката:  ................................................ лева без 

ДДС или .................................... лева с ДДС. 

Цената на отделните дейности е както следва: 

 

Дейност Цена без ДДС Цена с ДДС 

Дейност № 1 – „Поставяне на 

охранителни решетки за прозорци и 

метални интериорни врати“.  

  

Дейност № 2 – „Изграждане на 

система за видеонаблюдение“. 

  

Дейност № 3 – „Изграждане на 

алармена система срещу 

проникване и нападение“. 

  

 

Като към настоящото ценово предложение Ви представяме и подробна 

количествено-стойностна сметка за изпълнение на горе-посочените дейности, 

съгласно количествената сметка на провкта. 

 

2. При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, 

за релевантна се приема сумата, изписана с думи.                  

3. В случай, че е на лице разминаване между цената, посочена без ДДС и тази, 

посочена с включен ДДС, комисията ще приеме като релевантна цената без включен 
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ДДС. 

4. В случай, че е на лице разлика между обща цена и цена, която се получава 

след калкулиране на сумите по отделните пера, за меродавна се счита сумата, 

получаваща се след сумиране на ценовите предложения по отделните пера.    

5. При така предложената от нас цена, в нашето ценово предложение сме 

включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, в това 

число разходи за транспорт, консумативи, такси, монтаж, разтоварване, натоварване и 

пренасяне на материалите. 

6. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 

настоящето ценово предложение за срок от 3 (три) календарни месеца, считано от 

датата, посочена за дата на получаване на офертата. 

 

Приложение: 

1. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката. 

 

гр. ……………..      Участник: __________________  

…………2020г.              /……………………/ 
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Образец № 5 

Приложение към чл. 37, ал. 1 от ППЗМИП 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

за участие в ред за възлагане на обществена поръчка чрез изпращане на покана до 

определено лице с предмет: „Извършване на ремонтни работи, изграждане на 

алармена система и система за видеонаблюдение на обособени помещения на 

„Квадрат 500“. 
 

Долуподписаният/ата: 

 

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

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 

установяване на самоличността ..............................................................................................., 

дата на раждане: ......................................................................................................................., 

гражданство/а: .........................................................................................................................., 

постоянен адрес: ......................................................................................................................, 

или адрес: .................................................................................................................................., 

(за чужди граждани без постоянен адрес) 

в качеството ми на:  

󠆶 законен представител 

󠆶 пълномощник 

на .................................................................................................................................................. 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър .............................................., 

вписано в регистъра при .........................................................................................................., 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо 

лице/правно образувание са следните физически лица: 

 

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

(име, презиме, фамилия) 

 

ЕГН/ЛНЧ: ...................,. дата на раждане ..........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
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Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

 

което е: 

󠆶 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете 

или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, 

съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

󠆶 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

.....................................................................................................................................................; 

󠆶 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

󠆶 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез 

трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, 

договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи 

възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 

от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

󠆶(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 

бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 

доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 

посочените; 

󠆶 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка 

или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 

1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

󠆶 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се 

установи друго лице като действителен собственик; 

󠆶 друго (посочва се)................................................................................................................... 

Описание на притежаваните права: .......................................................................................... 

 

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

 

 

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

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................, 

гражданство/а: ..................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 
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Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................. 

постоянен адрес: .................................................................................................................. 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

 

което е: 

󠆶 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете 

или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, 

съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

󠆶 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

...............................................................................................................................; 

󠆶 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

󠆶 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез 

трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, 

договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи 

възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 

от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

󠆶 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 

бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 

доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 

посочените; 

󠆶 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка 

или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 

1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

󠆶 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се 

установи друго лице като действителен собственик; 

󠆶 друго (посочва се) .................................................................................................................. 

Описание на притежаваните права: .......................................................................................... 

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

 

  

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или 

непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо 

лице/правно образувание, са: 

 

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 

 

..............................................................................................................................................., 
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(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................................................................................., 

(държава, град, община) 

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

вписано в регистър ............................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................... 

 

Представители: 

1. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ..................., дата на раждане: .........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: .................................................................................................................. 

 

2. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: .........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

 

Начин на представляване: .................................................................................................. 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 

................................................................................................................................................, 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

 

седалище: ............................................................................................................................., 

(държава, град, община) 

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

вписано в регистър ............................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................... 

 

Представители: 

1. ..........................................................................................................................................., 
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(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................., 

гражданство/а: .................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

 

2. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: .................... , дата на раждане: ........................................................................, 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: ................................................................................................... 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

 

  

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 

................................................................................................................................................, 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................., 

гражданство/а: ....................................................................................................................., 

постоянен адрес на територията на Република България: 

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

 

  

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от 

ЗМИП: 

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

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

 

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

неверни данни. 

 

 

ДАТА: ...............                                                                 ДЕКЛАРАТОР: ........................ 

(име и подпис) 
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Указания: 

 

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 

 

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна 

сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо 

лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка 

или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия: 

 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен 

собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете 

или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством 

държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на 

случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на 

изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни 

международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на 

собствеността. 

 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или 

дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание. 

 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или 

дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или 

друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или 

на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на 

едно и също физическо лице/лица. 

 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и 

други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на 

юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е: 

 

а) учредителят; 

 

б) доверителният собственик; 

 

в) пазителят, ако има такъв; 

 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

 

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато 

физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; 

 

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната 

собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства. 

 

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото 

лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2. 

 

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални 

директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно 

образувание, ако е установен друг действителен собственик. 
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(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, 

както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, 

дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно 

образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, 

преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено 

значение за дейността му. 

 

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо 

лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не 

само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други 

правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица. 

 

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като 

действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице 

или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, 

което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за 

предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1." 

 

 

 

 

Приложение № 6 

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) 

 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя 

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален 

вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна 

процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена 

автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната 

система за ЕЕДОП2. Позоваване на съответното обявление3, публикувано в 

Официален вестник на Европейския съюз: 

OВEС S брой[], дата [], стр.[],  

Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в 

Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят 

трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на 

обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана. 
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В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на 

Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява 

процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено 

идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  

[……] 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при 

условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна 

система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде 

попълнена от икономическия оператор. 

Идентифициране на възложителя4 Отговор: 

Име:  

 

 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: 

Название или кратко описание на 

поръчката5: 

 

 

Референтен номер на досието, определен 

от възлагащия орган или възложителя (ако 

е приложимо)6: 

[   ] 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена 

от икономическия оператор 
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Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: Отговор: 

Име:  

Идентификационен номер по ДДС, ако е 

приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете друг 

национален идентификационен номер, ако 

е необходимо и приложимо 

  

Пощенски адрес:   

Лице или лица за контакт7: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

  

  

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко 

или средно предприятие ли е8? 

[ ] Да [ ] Не 

Само в случай че поръчката е 

запазена9: икономическият оператор 

защитено предприятие ли е или социално 

предприятие10, или ще осигури 

изпълнението на поръчката в контекста на 

програми за създаване на защитени 

работни места? 

Ако „да“, какъв е съответният процент 

работници с увреждания или в 

[ ] Да [ ] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

 

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 

 

 

 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 

. 
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неравностойно положение? 

Ако се изисква, моля, посочете 

въпросните служители към коя категория 

или категории работници с увреждания 

или в неравностойно положение 

принадлежат. 

[….] 

 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите в 

останалите части от този раздел, раздел 

Б и, когато е целесъобразно, раздел В от 

тази част, попълнете част V, когато е 

приложимо, и при всички случаи 

попълнете и подпишете част VI.  

а) Моля посочете наименованието на 

списъка или сертификата и съответния 

регистрационен или сертификационен 

номер, ако е приложимо: 

б) Ако сертификатът за регистрацията 

или за сертифицирането е наличен в 

електронен формат, моля посочете: 

 

в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво 

се основава регистрацията или 

сертифицирането и, ако е приложимо, 

класификацията в официалния списък11: 

г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни 

критерии за подбор? 

Ако „не“: 

В допълнение моля, попълнете 

липсващата информация в част ІV, 

раздели А, Б, В или Г според случая  

САМО ако това се изисква съгласно 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

б) (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване 

на документа): 

[……][……][……][……] 

в) [……] 

 

 

 

г) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

д) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
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съответното обявление или 

документацията за обществената 

поръчка: 

д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци 

или информация, която ще позволи на 

възлагащия орган или възложителя да 

получи удостоверението чрез пряк 

безплатен достъп до национална база 

данни във всяка държава членка? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете:  

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……] 

Форма на участие: Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори12? 

[ ] Да [ ] Не 

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят 

отделен ЕЕДОП. 

Ако „да“: 

а) моля, посочете ролята на 

икономическия оператор в групата 

(ръководител на групата, отговорник за 

конкретни задачи...): 

б) моля, посочете другите икономически 

оператори, които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 

в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

 

а): [……] 

 

 

б): [……] 

 

 

в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да 

[   ] 
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направи оферта: 

 

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, 

упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата 

процедура за възлагане на обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 

Пълното име  

заедно с датата и мястото на раждане, ако 

е необходимо:  

[……]; 

[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……] 

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Ако е необходимо, моля да предоставите 

подробна информация за 

представителството (форми, обхват, 

цел...): 

[……] 

 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор, посочени в 

част IV, и критериите и правилата (ако 

има такива), посочени в част V по-долу?  

[ ]Да [ ]Не 

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 

попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана 

съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.  

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, 

които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено 
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тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за 

строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на 

строителството.  

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти13, 

доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият 

оператор ще използва. 

 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор 

няма да използва 

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от 

възлагащия орган или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли 

да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, 

моля, приложете списък на предлаганите 

подизпълнители:  

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в 

допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите 

информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ 

за всяка (категория) съответни подизпълнители. 

 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за 

изключване: 

1. Участие в престъпна организация14: 

2. Корупция15: 

3. Измама16: 

 
раздел В, точка 3: 

 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 

54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното 

законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор. 

48). 
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4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности17: 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм18 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора19 

Основания, свързани с наказателни 

присъди съгласно националните 

разпоредби за прилагане на 

основанията, посочени в член 57, 

параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, 

което е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което 

има правомощия да го представлява, да 

взема решения или да упражнява контрол 

в рамките на тези органи, окончателна 

присъда във връзка с едно от изброените 

по-горе основания, която е произнесена 

най-много преди пет години, или съгласно 

която продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в 

присъдата?  

[] Да [] Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: (уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа): 

[……][……][……][……]20 

Ако „да“, моля посочете21: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от 

точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) 

за нея;  

б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

в) доколкото е пряко указано в 

присъдата: 

 

a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]  

 

 

б) [……] 

в) продължителността на срока на 

изключване [……] и съответната(ите) 

точка(и) [   ] 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: (уеб адрес, орган или 

 

4 от същото рамково решение. 

 

 

 

 

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

 



45 
 

служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа): 

[……][……][……][……]22 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да 

докаже своята надеждност въпреки 

наличието на съответните основания за 

изключване23 („реабилитиране по своя 

инициатива“)? 

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки24: 

[……] 

 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ 

ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 

Отговор: 

Икономическият оператор изпълнил ли е 

всички свои задължения, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и 

в държавата членка на възлагащия орган 

или възложителя, ако е различна от 

страната на установяване? 

[] Да [] Не 

 

 

Ако „не“, моля посочете: 

а) съответната страна или държава 

членка; 

б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 

Данъци Социалноосигурите

лни вноски 

 

a) [……] 

б) [……] 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

a) [……]б) [……] 

 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

Директива 2014/24/ЕС. 

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), 

обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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административен акт: 

–  Решението или 

актът с окончателен и 

обвързващ характер ли е? 

– Моля, посочете датата на 

присъдата или 

решението/акта. 

– В случай на присъда — 

срокът на изключване, ако 

е определен пряко в 

присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор изпълнил 

ли е задълженията си, като изплати или 

поеме обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или 

социалноосигурителни вноски, 

включително, когато е приложимо, 

всички начислени лихви или глоби? 

 

– [……] 

 

 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 

[……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 

[……] 

Ако съответните документи по 

отношение на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): 25 

[……][……][……][……] 

 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ26 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са 

формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в 

документацията за поръчката. Така например в националното право може да е 

предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко 

различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на 

Отговор: 

 
 

 

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
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интереси или професионално нарушение 

Икономическият оператор нарушил ли е, 

доколкото му е известно, задълженията 

си в областта на екологичното, 

социалното или трудовото право27? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, икономическият оператор взел 

ли е мерки, с които да докаже своята 

надеждност въпреки наличието на 

основанието за изключване 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор в една от 

следните ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, 

възникваща от сходна процедура съгласно 

националните законови и подзаконови 

актове28, или 

д) неговите активи се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако „да“: 

– Моля представете подробности: 

– Моля, посочете причините, 

поради които икономическият 

оператор ще бъде в състояние да 

изпълни поръчката, като се вземат 

предвид приложимите 

национални норми и мерки за 

продължаване на стопанската 

дейност при тези обстоятелства29? 

Ако съответните документи са на 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

 
 

 

 

 

дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. 
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разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение30?  

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 

 

 [……] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор сключил ли е 

споразумения с други икономически 

оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор има ли 

информация за конфликт на интереси31, 

свързан с участието му в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Икономическият оператор или 

свързано с него предприятие, предоставял 

ли е консултантски услуги на възлагащия 

орган или на възложителя или участвал 

ли е по друг начин в подготовката на 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 
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Случвало ли се е в миналото договор за 

обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил 

предсрочно прекратен или да са му били 

налагани обезщетения или други подобни 

санкции във връзка с такава поръчка в 

миналото? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

Ако „да“,  икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни 

данни при предоставянето на 

информацията, необходима за проверката 

за липса на основания за изключване или 

за изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено 

влияние върху процеса на вземане на 

решения от възлагащия орган или 

възложителя, да получи поверителна 

информация, която може да му даде 

неоправдани предимства в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, или да 

предостави поради небрежност 

подвеждаща информация, която може да 

окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на 

изключването, подбора или възлагането? 

[] Да [] Не 
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Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 

изключване 

Отговор: 

Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване, 

които са посочени в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената поръчка? 

Ако документацията, изисквана в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката са 

достъпни по електронен път, моля, 

посочете: 

[…] [] Да [] Не 

 

 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]32 

В случай че се прилага някое 

специфично национално основание за 

изключване, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива?  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки:  

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) 

икономическият оператор заявява, че 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако 

възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият 

оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да 

трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

 

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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Спазване на всички изисквани критерии 

за подбор 

Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 

подбор: 

[] Да [] Не 

 

А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 

обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър 

в държавата членка, в която е установен33: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

[…] 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

2) При поръчки за услуги: 

Необходимо ли е специално разрешение 

или членство в определена организация, 

за да може икономическият оператор да 

изпълни съответната услуга в държавата 

на установяване?  

 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: 

[…] [] Да [] Не 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 

обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението. 
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Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за 

броя финансови години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е както 

следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен оборот за 

броя години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за 

поръчката, е както следва34(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен“) годишен 

оборот в стопанската област, обхваната 

от поръчката и посочена в съответното 

обявление,  или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой финансови 

години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва35: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация 

относно оборота (общия или конкретния) 

за целия изискуем период, моля, посочете 

датата, на която икономическият оператор 

е учреден или е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения36, посочени в съответното 

(посочване на изискваното съотношение 

— съотношение между х и у37 — и 

 
Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 

 

Например съотношението между активите и пасивите. 
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обявление, или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че реалната им стойност 

е, както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

стойността): 

[…], [……]38 

 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза 

на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите 

икономически или финансови 

изисквания, ако има такива, които може 

да са посочени в съответното обявление 

или в документацията за обществената 

поръчка, икономическият оператор 

заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената  поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

[…] 

 

 

 

  

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

 

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 

обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални 

способности 

Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период39 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  [……] 

 
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

 от пет години. 
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икономическият оператор е извършил 

следните строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Строителни работи:  [……] 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период40 

икономическият оператор е извършил 

следните основни доставки или е 

предоставил следните основни услуги 

от посочения вид: При изготвяне на 

списъка, моля, посочете сумите, датите и 

получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти41: 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [……] 

Описание Суми Дати Получат

ели 

    
 

2) Той може да използва следните 

технически лица или органи42, особено 

тези, отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият оператор 

ще може да използва технически лица или 

органи при извършване на строителството: 

[……] 

 

 

[……] 

3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване 

и изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще 

бъде в състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги или, 

по изключение, за стоки или услуги, 

 

 

 
 от три години. 

ли следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за 

съответните доставки или услуги. 

, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП. 
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които са със специално предназначение: 

Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки43 на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и изследване, с 

които разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

[] Да [] Не 

6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в обявлението, 

или в документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление 

на околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал през 

последните три години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на 

състава: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Година, брой на ръководните кадри: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) Следните инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване ще бъдат на 

негово разположение за изпълнение на 

договора: 

[……] 

10) Икономическият оператор [……] 

 

 стоки или услуги; 
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възнамерява евентуално да възложи на 

подизпълнител44 изпълнението на 

следната част (процентно изражение) от 

поръчката: 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки 

на продуктите, които не трябва да са 

придружени от сертификати за 

автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият 

оператор декларира, че ще осигури 

изискваните сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

[…] [] Да [] Не 

 

 

 

 [] Да[] Не  

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

 

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично 

 

, раздел В по-горе. 
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управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението 

или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично 

управление 

Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

схемата за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи 

за екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и 

недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с 

цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне 
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на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде 

съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на 

документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат 

представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури 

за състезателен диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 

Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии или 

правила, които трябва да бъдат 

приложени, за да се ограничи броят на 

кандидатите по следния начин: 

В случай, че се изискват  някои 

сертификати или други форми на 

документални доказателства, моля, 

посочете за всеки от тях, дали 

икономическият оператор разполага с 

изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или 

форми на документални доказателства 

са на разположение в електронен 

формат45, моля, посочете за всички от 

тях:  

[……] 

 

 

[…] [] Да [] Не46 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): 

[……][……][……][……]47 

 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е 

вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при 

представяне на неверни данни. 

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да 

представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, 

освен в случаите, когато: 

 

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите 

документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка 

държава членка, която е достъпна безплатно48; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно49, възлагащият орган или възложителят 

вече притежава съответната документация. 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или 

възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, 

раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки 

за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко 

описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, 

референтен номер)].  

 

Дата, място и когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 

 
4

7 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на 

възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде 

съпроводено от съответното съгласие за достъп.  
4
8 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея 

от Директива 2014/24/Е 

 

 
  

5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС  

 

 


