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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.  Възложител: Директорът на Националната галерия, БУЛСТАТ 176812208 (публичен 

възложител по чл. 5, ал. 2, т. 13 от ЗОП). 

2. Вид процедура: Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (чл. 74 

от ЗОП). 

3. Правно основание: чл. 18, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП. 

4. Обект: Доставка (чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП). 

5. Предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната 

галерия и избор на координатор за балансираща група“.  

Предмета на настоящата обществена поръчка включва доставка на електрическа енергия 

до 10 обекта на Националната галерия, находящи се на територията на град София. 

Доставяната електроенергия следва да е средно и ниско напрежение.  

Сградите, обекти до който следва да бъде доставяна електрическата енергия са, както 

следва:  

1. обект: „Квадрат 500“ 

2. обект: „Музей за християнско изкуство – Крипта на храм - паметник 

„Св.Александър Невски“ 

3. обект: „Софийски Арсенал Музей за Съвременно Изкуство“ (САМСИ)  

4. обект: къща – музей „Вера Недкова“  

5. обект: къща – музей „Никола Танев“  

6. обект: къща – музей „Ал. Божинов“  

7. обект: къща – музей „Иван Лазаров“  

8. обект: „Кнежески дворец“   

9. обект: Апартамент „бул. Сливница 212Е“  

10. обект: къща – музей „Андрей Николов“     

 

Точните адреси на сградите, както и прогнозните количества за отделните сгради за 

дванадесет месеца са посочени в Техническата спецификация към обществената поръчка, 

неразделна част от настоящата документация. 

Прогнозното количество на електрическата енергия, предмет на доставка за настоящата 

поръчка е 1681899 кWh. Количеството е ориентировъчно и е изчислено на база 

консумираното количество за периода май 2019г. – април 2020г. Прогнозното количество 

на консумираната електроенергия по никакъв начин не ангажира възложителя да го усвои, 

както и по никакъв начин не ограничава потреблението на възложителя в неговите рамки, 
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като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за 

денонощие, за месец и за целия период на договора. 

Възложителят си запазва правото по време на изпълнение на поръчката да извършва 

промени:  

− на обектите (отпадане или добавяне на обект), за които ще се доставя нетна 

електрическа енергия на средно и/или ниско напрежение, при условията на договора 

за възлагане на настоящата обществена поръчка по предложената от изпълнителя 

цена за 1 MWh; 

− в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според 

възникналата необходимост. 

− да удължи срока на договора до изчерпване на посочената прогнозна стойност. 

 

6. Прогнозна стойност:  

6.1. Общата максимална прогнозна стойност на обществената поръчка за срока на 

изпълнение на договора е 300 000 лв. (триста хиляди лева) без ДДС. Прогнозната стойност 

на поръчката е определена на база консумирана енергия в обектите на възложителя за 

периода от 12 (дванадесет) месеца и включва: стойността на доставката на нетна активна 

електрическа енергия; регулаторно определени такси (цена) за мрежови услуги (достъп до 

електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия 

през тях и други такси); такса „задължения към обществото” , косвен данък - акциз. 

Реалната стойност, която ще се изразходва по договора може да бъде различна от 

посочената и ще бъде определена според реалното потребление на възложителя за периода 

на договора. 

Доставката на нетна активна електрическа енергия се извършва при свободно 

договорени цени съгласно чл. 100 - 103 от ЗЕ. 

Максималната стойност на договора се определя ориентировъчно въз основа на 

единичната цена и прогнозното количество за срока на договора. Крайната обща стойност 

на договора се определя въз основа на стойността на действително изразходваната активна 

електрическа енергия за целия срок на договора. 

Посочената прогнозна стойност цена е разпределена, както следва: 

6.1.1. Максимална прогнозна стойност за доставка на нетна активна електрическа 

енергия и изпълнение на функциите на координатор за балансираща група е в размер 

на 162 000 лева без ДДС. В посочената цена се включват следните компоненти: 

− Разходите (таксите) за регистрация на възложителя като участник в стандартна 

балансираща група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като непряк член съгласно ПТЕЕ и неговото 

включване като активен член на пазара на балансираща енергия. 

− Всички разходи, свързани с пълната процедура по регистрация и извеждане на нови 

обекти на възложителя на пазара по свободно договорени цени на електроенергия. 
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− Цена за доставка на нетна активна енергия на средно и ниско напрежение, без в 

балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг, 

нито такса за участие в балансиращата група. Възложителят не заплаща такса за 

участие в балансираща група. 

− Разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на възложителя 

на необходимите графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са 

отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на 

средно, респ. ниско напрежение и различни справки. 

− Администрирането на графиците и обмена на информация с лицензирания оператор 

на електроразпределителната мрежа (ОЕМ) на територията, на която се намира 

съответната измервателна точка. 

− Изготвянето на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на 

възложителя с цел оценка на енергийната му ефективност. 

− Регистрираните небаланси (положителни, отрицателни), разходите по изготвяне на 

прогнози, подаване и регистриране на графици в ЕСО, съгласно ПТЕЕ, както и 

всички други разходи, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на 

електрическа енергия. 

− Разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване. 

− Всички други неупоменати разходи, свързани с изпълнение на поръчката. 

− В цената за един MWh нетна активна електрическа енергия не се включват цените 

за мрежови услуги, цена за „задължения към обществото”, акциз и ДДС. 

− Цената за един MWh нетна активна електрическа енергия се прилага за всички 

тарифни зони (върхова, дневна и нощна) и се определя с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

Забележка:  

− Цената, която участниците следва да оферират в ценовото си предложение е за 

доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско и средно 

напрежение. Същата е крайна и не подлежи на промяна, освен в посока намаляване. 

Цената се оферира като средно аритметична на дневна, нощна и върхова енергия 

и се изчислява съобразно посоченото в т 5 прогнозно количество на консумираната 

електроенергия за период от 12 месеца. Максималната обща цена за доставка на 

електрическа енергия не може да надвишава стойността по т. 6.1.1. или цената 

за доставка на 1 MWh електрическа енергия не може да надвишава 

96,32(деветдесет и шест лева и тридесет и две стотинки) лева без ДДС. 

 

− Цената за доставка на електрическа енергия следва да се предложи в лева без 

включени такси за пренос и достъп към електроразпределителната и 

електропреносната мрежи, ДДС, акциз и такса „задължения към обществото“, с 

точност до втория знак след десетичната запетая, без в балансиращата група 

допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг. В случаите на 

небаланси на електрическа енергия същите са за сметка на  Изпълнителя.  

Предложената цена следва да е положително число и да е различно от 0 (нула). 

6.1.2. сума в размер на 118 000 лева без ДДС за определените от Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР) цена за пренос и достъп през/до 
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електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп пред/до 

електропреносната мрежа, цена за задължения към обществото, акциз и ДДС, както 

и каквито и да било други задължения, които могат да бъдат поставени с промяна в 

законодателството и/или с решение на съответния компетентен орган. 

6.1.3. сума в размер на 20 000 лева без ДДС, възложителя оставя като опция за 

включване на нови сгради, необходимост от допълнителни количества или 

удължаване срока на договора. В случай че избраният изпълнител предложи цена, по-

ниска от максимално допустимата цена за 1 MWh, възложителят си запазва правото 

да използва и разликата до максималната прогнозна стойност по т. 6.1.1. за целите, 

посочени в настоящата клауза (6.1.3.). 

6.2. Начин на плащане. 

6.2.1. Възложителят плаща веднъж месечно стойността на реално потребените 

количества нетна активна електрическа енергия, отчетена от монтираните средства за 

търговско измерване в съответните обекти на възложителя от Техническата спецификация, 

в срок до 30 (тридесет) дни от получаването на фактура, издадена от изпълнителя, в 

съответствие с изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ. Заплащането се извършва в български 

левове, по банков път, веднъж месечно. 

6.2.2. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени, се определят 

съгласно данните, предоставени от ОЕМ на изпълнителя или средства за контролно мерене 

на възложителя. 

 

6.2.3. Възложителят заплаща, дължимото възнаграждение на Изпълнителя на база: 

- реално консумираната активна електрическа енергия, отчетена и определена 

съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните; 

- стойност за „задължение към обществото”, по действащо решение на КЕВР за 

одобрена „цена за задължение към обществото”, при наличие на такова; 

- косвени данъци (акциз и ДДС) начислени по начина и в размера на действащите, 

по време на договора, ставки, съглано Закона за акцизите и данъчните складове и Закона 

за данък върху добавената стойност. 

- такси за пренос и достъп към електроразпределителната и електропреносната 

мрежи,  след представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

- всички други данъци и такси, при условие, че такива са дължими към доставката в 

следствие на въведена законодателна промяна след сключване на договора. 

 

6.2.4. Фактурата по т. 6.2.1. е единна и включва консумираната активна 

електрическа енергия за периода, отчетена по измервателния уред на съответната 

измервателна точка, по предложената от изпълнителя единична цена за един MWh, както 

и на отделни редове стойността на всички мрежови услуги с подробна разбивка съгласно 

чл. 20 и чл. 31, ал. 1 от ПТЕЕ, определената с решения на КЕВР цена за „задължения към 

обществото" и дължимия акциз от Закона за акцизите и данъчните складове, 

продължителност на периода, срок за плащане, идентификационен код на обекта, 
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идентификационен номер на средството за търговско измерване. Възложителят ще заплаща 

само реално консумирани количества.  

 

Участник, чието ценово предложение надвишава гореописаната максимална прогнозна 

стойност по 6.1.1. и/или посочената максимална прогнозна стойност за 1 MWh ще бъде 

отстранен от участие. 

7. Критерий за възлагане: икономически най-изгодна оферта, която се определя въз 

основа на критерия „най-ниската цена“.  

8. Срок за искане на разяснения по условията на процедурата: лицата могат да поискат 

писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, 

обявлението, документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока 

за получаване на офертите. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до 

четири дни от получаване на искането като в тях не се посочва лицето, направило 

запитването. 

9. Срок за получаване на оферти: Съгласно раздел IV, т. 2.2. от Обявлението за поръчка. 

10. Срок на валидност на оферти: Съгласно раздел IV, т. 2.6. от Обявлението за поръчка. 

11. Срок на договора: срокът, за който ще бъде сключен договор с определения за 

изпълнител участник, е 12 месеца.  

Към момента на обявяване на обществената поръчката Възложителят има сключен 

действащ договор за доставка на електрическа енергия, с оглед на което договорът за 

обществена поръчка по настоящата процедура ще влезе в сила и ще породи действие около 

20.09.2020г.  

Срокът започва да тече и договорът ще породи действие при кумулативното наличие 

на следните две обстоятелства: възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя и от 

датата на потвърждение от Електроенергиен системен оператор (ЕСО) на графика за 

доставка на нетна електрическа енергия и влязла в сила смяна на координатор на 

балансираща група, ако такава се налага. Датата на регистрирания график за доставка на 

електрическа енергия в системата за администриране на електрическа енергия се 

удостоверява с уведомително писмо от изпълнителя до възложителя. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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1. Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на нетна активна 

електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на координатор за 

балансираща група“. 

Целта на настоящата обществена поръчка е избор на доставчик на електрическа енергия и 

координатор за балансираща група, съгласно чл. 103, ал. 1 от ПТЕЕ, като се сключи договор 

за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електроенергия 

и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: „достъп 

до/пренос през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност 

за балансиране“, както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите 

суми за мрежови услуги за съответния ценови период. 

Основният предмет на обществената поръчка касае доставката на нетна активна 

електрическа енергия за нуждите на Националната галерия 

2. Място на изпълнение – на територията на гр. София, на адресите на сградите, посочени 

в т. 4 от настоящата техническа спецификация. 

Обектите на Възложителя, посочени в т. 4 от настоящата спецификация са присъединени 

на територията на електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

3. Прогнозно количество. 

Прогнозното количество електрическа енергия в Националната галерия за 12 месеца е 

1681899 кWh. Посоченото количество е ориентировъчно и същото е определено на база 

консумираното количество електрическа енергия ниско и средно напрежение, разпредено 

по месеци съгласно т. 4 от настоящата спецификация. 

4. Обекти. 

4.1. Обект № 1 – „Квадрат“ 500, административен адрес: гр. София, ул. 19-ти 

ферруари“ №1. 

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 110004940251 

Аб. № 95305071 

ел. № 84030024 

средно напрежение 

април 2020 11003 

март 2020 17417 

февруари 2020 17422 

януари 2020 23571 

декември 2019 22819 

ноември 2019 13328 

октомври 2019 25610 

септември 2019 44547 

август 2019 74712 

юли 2019 57843 

юни 2019 45572 

май 2019 18598 
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общо 372442 

 

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 110004940251 

Аб. № 95305072 

ел. № 84030025 

средно напрежение 

април 2020 17671 

март 2020 23300 

февруари 2020 32818 

януари 2020 32368 

декември 2019 29160 

ноември 2019 24720 

октомври 2019 22093 

септември 2019 21879 

август 2019 23178 

юли 2019 24847 

юни 2019 23285 

май 2019 20932 

общо 296251 

 

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 210033593027 

Аб. № 95634111 

ел. № 840330105 

ниско напрежение 

април 2020 702 

март 2020 586 

февруари 2020 603 

януари 2020 846 

декември 2019 763 

ноември 2019 807 

октомври 2019 666 

септември 2019 600 

август 2019 607 

юли 2019 614 

юни 2019 778 

май 2019 796 

общо 8368 

 

 

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. 

енергия в kwh 

Върхова ел. 

енергия 

Кл. № 210033593027 

Аб. № 95631127 

ел. № 96700200 

април 2020 25169 8081 

март 2020 29742 9950 

февруари 2020 33274 11520 
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ниско напрежение януари 2020 33009 11197 

декември 2019 30847 10444 

ноември 2019 27360 9475 

октомври 2019 30167 10183 

септември 2019 52675 16855 

август 2019 61115 19517 

юли 2019 58400 19041 

юни 2019 42886 14272 

май 2019 21995 7541 

общо 446639 148076 

Общо:  594715 

 

Общо количество за „Квадрат 500“ – 1271776 kWh 

4.2. ОБЕКТ: „Музей за християнско изкуство – крипта на храм-паметник „Св. 

Александър Невски“, административен адрес: гр. София, пл. „Св. Александър Невски“ № 

1. 

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 210033593027 

Аб. № 93201174 

ел. № 40009504 

ниско напрежение 

април 2020 3862 

март 2020 3727 

февруари 2020 4800 

януари 2020 3852 

декември 2019 4285 

ноември 2019 3380 

октомври 2019 3205 

септември 2019 3090 

август 2019 3338 

юли 2019 3462 

юни 2019 3620 

май 2019 3290 

общо 43911 

    

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 210033593027 

Аб. № 93201173 

ел. № 4005461 

ниско напрежение 

април 2020 116 

март 2020 112 

февруари 2020 116 

януари 2020 116 

декември 2019 108 

ноември 2019 116 
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октомври 2019 116 

септември 2019 116 

август 2019 116 

юли 2019 111 

юни 2019 112 

май 2019 117 

общо 1372 

 

Общо количество за Музей за християнско изкуство – КРИПТА на храм-паметник 

„Св. Александър Невски”-  45283 kWh. 

4.3. Софийски Арсенал Музей за Съвременно Изкуство (САМСИ), 

административен адрес: гр. София, ж.к. Лозенец, бул. „Черни връх“ 2.  

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 210033593027 

Аб. № 94112019 

ел. № 40010835 

ниско напрежение 

април 2020 4448 

март 2020 5709 

февруари 2020 7819 

януари 2020 6498 

декември 2019 5400 

ноември 2019 2499 

октомври 2019 1266 

септември 2019 1210 

август 2019 1266 

юли 2019 1317 

юни 2019 1602 

май 2019 3121 

общо 42155 

 

4.4. Къща  музей „Вера Недкова“, административен адрес: гр. София, ул. „11-ти 

август“ № 2. 

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 210033593027 

Аб. № 9320105071 

ел. № 179786 

ниско напрежение 

април 2020 36 

март 2020 57 

февруари 2020 44 

януари 2020 38 

декември 2019 53 

ноември 2019 45 

октомври 2019 35 

септември 2019 42 
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август 2019 35 

юли 2019 38 

юни 2019 64 

май 2019 43 

общо 530 

 

4.5. Къща музей „Никола Танев“, административен адрес: гр. София, бул. „Евлоги 

и Христо Георгиеви” № 89. 

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 210033593027 

Аб. № 9110909214 

ел. № 3409614 

ниско напрежение 

април 2020 7 

март 2020 8 

февруари 2020 9 

януари 2020 9 

декември 2019 8 

ноември 2019 9 

октомври 2019 7 

септември 2019 9 

август 2019 9 

юли 2019 9 

юни 2019 9 

май 2019 9 

общо 102 

 

4.6. Къща музей „Александър Божинов“, административен адрес: гр. София, ул. 

„Николай Павлович“ № 6. 

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 210033593027 

Аб. № 9111304212 

ел. № 1440096790 

ниско напрежение 

април 2020 43 

март 2020 53 

февруари 2020 55 

януари 2020 47 

декември 2019 31 

ноември 2019 13 

октомври 2019 9 

септември 2019 6 

август 2019 6 

юли 2019 9 

юни 2019 18 

май 2019 33 
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общо 323 

 

4.7. ОБЕКТ: Къща музей „Иван Лазаров“, административен адрес: гр. София, ул. 

„Васил Левски“ № 56   

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 210033593027 

Аб. № 9111302174 

ел. № 1540102707 

ниско напрежение 

април 2020 208 

март 2020 437 

февруари 2020 387 

януари 2020 416 

декември 2019 272 

ноември 2019 43 

октомври 2019 61 

септември 2019 77 

август 2019 88 

юли 2019 68 

юни 2019 144 

май 2019 127 

общо 2328 

 

4.8. „Двореца“, административен адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1. 

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 210033593027 

Аб. № 95612066 

ел. № 62002807 

ниско напрежение 

април 2020 17907 

март 2020 25975 

февруари 2020 32522 

януари 2020 42641 

декември 2019 37996 

ноември 2019 23156 

октомври 2019 18173 

септември 2019 17206 

август 2019 21937 

юли 2019 20021 

юни 2019 19249 

май 2019 15481 

общо 292264 

 

4.9. Апартамент, бул. „Сливница“ 212 Е. 
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Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 210038375226 

Аб. № 9320407152 

ел. № 1350848367 

ниско напрежение 

април 2020 954 

март 2020 1220 

февруари 2020 1256 

януари 2020 1344 

декември 2019 1121 

ноември 2019 955 

октомври 2019 544 

септември 2019 177 

август 2019 134 

юли 2019 120 

юни 2019 525 

май 2019 1352 

общо 9702 

 

4.10. Къщa музей „Андрей Николов“, административен адрес: гр. София, ул. 

„Любен Каравелов“ 15. 

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 210042109330 

ел. № 1021023563 

април 2020 1361 

март 2020 1361 

февруари 2020 1361 

януари 2020 1361 

декември 2019 1361 

ноември 2019 1361 

октомври 2019 1361 

септември 2019 1361 

август 2019 1361 

юли 2019 1361 

юни 2019 1361 

май 2019 1361 

общо 16332 

 

Данни за абаната Отчетен период Изразходвана ел. енергия 

в kwh 

Кл. № 210042109330 

ел. № 1021023565 

април 2020 92 

март 2020 92 

февруари 2020 92 

януари 2020 92 

декември 2019 92 
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ноември 2019 92 

октомври 2019 92 

септември 2019 92 

август 2019 92 

юли 2019 92 

юни 2019 92 

май 2019 92 

общо 1104 

 

Общо количество за Къща музей „Андрей Николов“ – 17436 kWh. 

5. Изисквания към изпълнението. 

− Изпълнителят е длъжен да включи възложителя като непряк член в стандартна 

балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно Правилата за търговия с 

електрическа енетрия (ПТЕЕ), без възложителя да заплаща такса за промяна 

принадлежността към балансиращата група, както и такса за регистрация и участие. 

− да регистрира обекти на възложителя пред „Електросистемен енергиен оператор“ 

(ЕСО) като активен член на пазара на електрическа енергия. 

− пълна процедура по регистриране при необходимост на нови обекти на възложителя 

на пазара по свободно договорени цени на електрическа енергия, съгласно 

действащите към съответния момент ПТЕЕ така, че да се осигури изпълнението на 

настоящия договор. 

− да достави необходимите количества нетна активна ел. енергия за всички тарифни 

зони (върхова, дневна и нощна) 

− да извършва енергиен мониторинг и представяне на възложителя на необходимите 

графици, които се регистрират в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни 

количества активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение и различни 

справки. 

− да извършва администриране на графиците и обема на информация с лицензирания 

оператор на електроразпределителната режа (ОЕМ) на територията, на която се 

намира съответната измервателна точка, и с ЕСО и поемане на разходите за 

небаланси, при специалните изисквания на възложителя, посочени в настоящата 

специфиакция. 

− да администрира раходите за достъп и пренос на електрическа енергия с 

лицензирания оператор на електроразпределителната мрежа (ОЕМ) на територията, 

на която се намират измервателните точки, и с Електроенергийния системен 

оператор (ЕСО) за обекти на Националната галерия. 

− да извършва регистрация на графиците за доставка на електрическа енергия през 

уеб-портал с възможност за генериране на различни справки – таблично и графично 

представяне на договорени и измерени количества електрическа енергия, 

небаланси. 
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− възложителят няма ангажимент по прогнозиране и заявка на нужните количества 

електрическа енергия. 

− да предостави на възложителя възможност за следене на почасови измерени 

количества електрическа енергия, като се предоставия информация в табличен и 

графичен вид. 

− да поддържа и предава на възложителя електронна база от данни за часовото и 

месечното потребление на електрическа енергия от възложителя. 

− да изготвя подробен изндивидуален анализ на характерния товаров профил на 

възложителя с цел оценка на енергийната му ефективност. 

− да поеме отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие в 

свободния пазар на електрическа енергия съгласно Закона за енетгетиката (ЗЕ), 

ПТЕЕ, Правилата за измерване на количеството електрическа енергия  (ПИКЕЕ). 

− към момента на подаване на офертата да има сключен рамков договор, съгласно чл. 

11, т. 13 във връзка с чл. 23 от ПТЕЕ с мрежовия оператор „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД за достъп и пренос до обектите на възложителя. 

− след упълномощаване и при възлагане от страна на възложителя да сключи договор 

с доставчик от последна инстанция за доставка на електрическа енергия, съгласно 

чл. 15, ал. 5 от ПТЕЕ за нови обекти на възложителя. 

− да осигурява непрекъснатост на електроснабдяването на обектите на възложителя. 

− да спазва разпоредбите и правилата на ЗЕ и подзаконовата норматривна рамки към 

него, ПТЕЕ, разпорежданията на ОЕМ така, че да не бъде отстранен като 

регистриран търговец на електрическа енергия и координатор на балазнсираща 

група. 

− възложителя си запазва правото да включва нови обекти в обхвата на договора за 

обществена поръчката, както и да изключва от обхвата на договора обекти, 

включвени в него. Съответната промяна се извършва чрез сключване на 

допълнителни споразумения. 

5. Срок за изпълнение на обществената поръчка. 

Доставките на нетна активна електрическа енергия на средно и/или ниско 

напрежение са за срок от 12 месеца или до изчерпване на стойността на договора. 

Срокът започва да тече от датата на потвърждение от Електроенергиен системен 

оператор (ЕСО) на графика за доставка на нетна електрическа енергия и влязла в сила 

смяна на координатор на балансираща група, ако такава се налага. Датата на регистрирания 

график за доставка на електрическа енергия в системата за администриране на 

електрическа енергия се удостоверява с уведомително писмо от изпълнителя до 

възложителя. 

 

РАЗДЕЛ III 

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
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1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

1.1. В обявената процедура може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, 

което отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за обществената поръчка, и има право да изпълнява предмета 

на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на 

поръчката. 

1.2. Самостоятелен участник в процедура може да бъде и клон на чуждестранно 

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

законодателството на държавата, в която е установен. 

1.3. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което 

участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може 

да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва 

само в едно обединение. 

1.4. Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат 

самостоятелни участници в настоящата процедура. Съгласно § 2, т. 45 от допълнителните 

разпоредби на ЗОП „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно: § 1, т. 13 от ДР 

на ЗППЦК „Свързани лица“ са:  

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;  

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;  

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително.  

§ 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК „Контрол“ е налице, когато едно лице:  

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 

друго юридическо лице; или  

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или  

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 

във връзка с дейността на юридическо лице.  

При подаване на офертата, липсата на свързаност с друг участник в процедурата се 

декларира от участниците в еЕЕДОП, Част III, Раздел Г. 

1.5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

същото представя към офертата си копие от документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 

конкретната обществена поръчка:  
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а/ правата и задълженията на участниците в обединението;  

б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;  

г/ определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

1.5.1. В случай, че участникът е обединение, Възложителят поставя изискване да е 

налице солидарна отговорност за участниците в обединението при изпълнението на 

поръчката, което да е видно от представената информация по т. 1.4. 

1.6.  Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни 

документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

1.7.   Участникът може да се позове на капацитета на трети лица по отношение на 

критериите за подбор. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 

трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи 

за поетите от третите лица задължения. На основание чл. 65, ал. 6 ЗОП, в случаите когато 

участникът ще ползва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с 

критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, Възложителят изисква те, 

заедно с участника в процедурата, да носят солидарна отговорност за изпълнението на 

поръчката. 

1.8. Участникът посочва в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, 

който ще им възложи, ако възнамерява да използва такива. В този случай, той трябва да 

представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите 

трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, 

който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.  

Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

2. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ. 

2.1.  Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка участник, когато: 

2.1.1. 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; 

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

1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. 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 на възложителя и на участника, или 
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аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

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

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

2.1.5. е установено, че:  

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

декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на 

критериите за подбор;  

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

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт 

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Забележка: Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.1. се попълва в ЕЕДОП както следва:  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. се 

попълва:  

В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди 

за следните престъпления:  

1. Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК;  

2. Корупция - по чл. 301 - 307 от НК;  

3. Измама - по чл. 209 - 213 от НК;  

4.Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности - по чл. 108а от НК;  

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а, или 253б от НК 

и по чл. 108а, ал. 2 от НК;  

6. Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от НК.  

В Част III, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди 

за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК.  

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 

2.1.1 при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3. се 

попълва в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП.  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4., 2.1.5., 

2.1.6. и 2.1.7. се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. за 

престъпления по чл.172 и чл. 352 - 353е от НК се попълва в Част III, Раздел В, поле 1 от 

ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва:  

• Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването й;  

• Срока на наложеното наказание. 
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2.2. Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2. и 2.1.7. се отнасят за лицата, които 

представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 

съгласно 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. 

В случаите по т. 2.2., когато участникът, или юридическо лице в състава на негов 

контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 

основанията по т. 2.1.1, 2.1.2. и 2.1.7. се отнасят и за това физическо лице. 

2.3. Основанията по т. 2.1.3. не се прилагат, когато размерът на неплатените 

дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния 

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

2.4. На основание чл. 55, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от 

следните обстоятелства: 

2.4.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 

процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

2.4.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност 

(свързана с доставка на електрическа енергия или изпълнение на функции като 

координатор на балансираща група), съгласно законодателството на държавата, в която е 

извършено деянието. 

2.4.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.4.4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка 

или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с 

изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността 

или обема на договора; 

2.4.5. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Основанията по т. 2.4.4. се отнасят за лицата посочени в т. 2.2. 

Забележка: Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.4. се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП. 

 

2.5. Други основания за отстраняване. 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата: 
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2.5.1. Участници, които са свързани лица. 

"Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 

друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 

във връзка с дейността на юридическо лице. 

Забележка: Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.5.1 се попълва в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП. 

2.5.2. Участник за който е налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

Забележка: т. 2.5.2. не се прилага, когато: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран 

пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, 

или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията 

за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на 

Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито 

ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система 

за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици 

- физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;  

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 

държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното 

данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите 

действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;  

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е 

българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са 

вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС или се търгува на регулиран пазар 

или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в 
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друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство;  

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици - физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения 

и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги; 

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните 

поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която 

Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до 

пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици 

- физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за 

дейностите, за които се прилага споразумението;  

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на 

Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и 

територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 

от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са 

вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се 

прилага решението;  

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 

международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения 

по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, 

и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;  

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 

държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или 

икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по 

търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл. 

3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участниците в Част III: 

Основания за изключване, Раздел Г. 

 

2.5.3. Участник за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ).  

Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл. 

69 от ЗПКОНПИ се декларира от участниците в Част III: Основания за изключване, 

Раздел Г от ЕЕДОП. 
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2.5.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази 

документация. 

2.5.5. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката от възложителя; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, със социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение 

№ 10 от ЗОП; 

в) условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност. 

2.5.6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП. 

2.5.7. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не 

удължи срока на валидност на офертата си. 

2.5.8. Лице, което е нарушило забраната по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП. 

2.5.9. Участник, който е предложил цена за изпълнение, по-висока от определената 

от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност на поръчката. 

2.6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение 

на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, посочените по горе изисквания се 

прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица. 

2.7. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

основанията за отстраняване по т. 2.1. и т. 2.4. от настоящия Раздел II “Изисквания към 

участниците”, възникнали преди или по време на процедурата. Основанията за 

отстраняване се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически 

и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване.  

2.8. На основание чл. 57, ал. 3 от ЗОП основанията за отстраняване се прилагат 

до изтичане на следните срокове: 

2.8.1. Пет години от влизане в сила на присъдата – по отношение на 

обстоятелствата по т. 2.1.1. и т. 2.1.2., освен ако в присъдата е посочен друг срок на 

наказанието. 

2.8.2. Три години от влизане в сила на: 

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът 

е отстранен за наличие на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква "а"; 

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по т. 2.1.6. и т. 2.4.2., освен ако в акта е посочен друг срок; 

в) влизането в сила на съдебно или арбитражно решение или на друг документ, с който 

се доказва наличието на обстоятелствата по т. 2.4.3.  
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3.  Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор: 

3.1. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на попълнен и подписан Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Образците на еЕЕДОП (espd-request) и ЕЕДОП 

(Word) са налични в Профила на купувача по преписката на процедурата. ЕЕДОП следва 

да бъде представен в електронен вид. Единният европейски документ съдържа следните 

части: 

Част I. „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя“. 

Част II. „Информация за икономическия оператор“. 

Част III. „Основания за изключване“. 

Част IV. „Критерии за подбор“. 

Част V. „Намаляване броя на квалифицираните кандидати“. 

Част VI. „Заключителни положения“. 

3.2. В еЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя 

и се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за 

декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 

законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя. 

3.3. Единният европейски документ за обществени поръчки се подписва с 

квалифициран електронен подпис и се прилага в електронен вид към офертата на участника 

3.4. Един от начините за попълване на ЕЕЕДОП е чрез системата за еЕЕДОП, 

достъпна на следния адрес: (https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg). Системата е 

онлайн приложение и не може да съхранява данните, поради което еЕЕДОП в XML и/или 

PDF формат винаги трябва да се запазва и съхранява локално на компютъра на 

потребителя. Възложителят подготвя еЕЕДОП в XML и PDF формат (espd-request) – 

публикувани на Профила на купувача към електронната преписка на настоящата 

обществена поръчка. Файлът в PDF формат е удобен за преглед, а този във формат XML е 

подходящ за компютърна обработка. При изготвяне на офертата си участникът следва 

посочените по-долу стъпки: 

• изтегля приложеният в по партидата на поръчката файл - "espd-request.xml" и го 

съхранявате на компютъра си. 

• зарежда интернет страницата на системата за еЕЕДОП (https://espd.eop.bg/espd-

web/filter?lang=bg) и избира български език.  

• на въпроса „Вие сте?" отбелязва „Икономически оператор" 

• В следващото поле отбелязва „Заредите файл ЕЕДОП“ 

• В следващото поле „Качете документ“, натискате бутона „Избор на файл“, след 

което избира запазения файл. 



24  

• В следващото поле изберете мястото на дейност на вашето предприятие и натиснете 

бутона „Напред“. 

• Ще се зареди еЕЕДОП, който можете да започнете да попълвате онлайн. След 

попълване на всеки раздел се преминава към следващия чрез натискане на бутона 

„Напред“. Когато попълните целия документ, на последната му страница ще се 

появи бутон „Преглед“, чрез натискането на който се зарежда целят попълнен 

еЕЕДОП.  

• След като се е заредил целият еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон 

„Изтегляне като“, чрез натискането на който се появяват опциите за изтегляне на 

документа. Препоръчително е да съхраните и двата формата на компютъра си, за да 

можете да се възползвате от повторно редактиране на документа.  

• Изтегления *.pdf файл се подписва електронно от всички задължени лица и се 

предоставя на електронен носител към документите за участие в процедурата.  

3.5. Друг начин за попълване на еЕЕДОП е чрез използване на образеца във формат 

*.doc. Образец на ЕЕДОП във формат *.doc, следва да бъде попълнен и подписан с 

електронен подпис и е достъпен на страницата на Агенция за обществени поръчки, на 

следния адрес: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1784495&_dad=portal&_schema=PORTAL, като е 

приложен и към настоящата документация (Образец № 6). След попълване на образеца, 

същият се подписва електронно от задължените лица и се предоставя към документите за 

участие в процедурата. 

3.6. Представяне на еЕЕДОП в офертата: 

• Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той 

да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител (CD, DVD, 

USB или друг вид), надписан с наименованието на участника към пакета 

документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя 

документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

• Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до 

изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да 

е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и 

качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за 

получаване на заявленията/офертите. В случаите, когато ЕЕДОП е качен на 

интернет адрес участниците следва да представят оптичен носител, съдържащ 

интернет адреса/адреси, към който се препраща. 

 

3.7. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие 

по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, 

еЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият 

разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение 

на останалите задължени лица. В този случай в ЕЕДОП могат да се съдържат и 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани 

с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва може самостоятелно да представлява 

съответния стопански субект. Когато има различие в декларираните обстоятелства, 
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свързани с личното състояние  по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП или при 

необходимост от защита на личните данни, информацията се попълва в отделен еЕЕДОП 

за всяко или за някое от тези лица. 

3.8. Когато задължените лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, в съответствие с чл. 40 от 

ППЗОП, са повече от едно в Раздел ІІ, б. „Б“ Информация за представителите на 

икономическия оператор се избира бутон „+“ и се попълват толкова раздели, колкото са 

задължените лица и всяко от тези лица подписва еЕЕДОП. Същевременно няма пречка 

всяко от задължените лица да подпише и представи отделен еЕЕДОП, независимо, че 

декларираните обстоятелства са едни и същи.  

3.9.  еЕЕДОП се представя за участника, а когато е приложимо – за всеки от 

подизпълнителите и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката. 

3.10. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се 

подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на 

обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 

3.11. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията 

за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се 

доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата. 

3.12. участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят 

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 

ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от 

длъжностите, които заемат.   

3.13. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор 

или на съответствие с техническите спецификации участникът може да представи 

удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или 

сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да 

отстрани участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, 

че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните 

обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат.  

3.14. Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква 

от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

3.15. Допълнителна информация, свързана с попълване на еЕЕДОП се съдържа в 

Методическо указание на АОП достъпно на 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf, а информация, свързана с 
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еЕЕДОП в рубриката „Въпроси и отговори“ достъпна на адрес: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL 

РАЗДЕЛ IV. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. ГОДНОСТ. 

1.1.1. Участникът трябва да притежава валидна лицензия за „Търговия с 

електрическа енергия“ и/или „Производство на електрическа енергия“, издадена от 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), включваща дейността „Координатор 

на балансираща група“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, както и да е вписан в 

регистър воден от КЕВР за издадените лицензии, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЕ. Когато е 

налице решение за изменение на лицензията, информацията за него също се посочва.  

В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за 

участника/ците в обединението, който ще изпълнява/т дейността. 

1.1.2. Участникът следва да е вписан в регистъра на „Електроенергиен системен 

оператор“ /ЕСО/ ЕАД на търговците, участници като търговец на електрическа енергия с 

посочен идентификационен номер (EIC-код и със статус „активен“).  

1.1.3. Участникът следва да е вписан в регистъра на „Електроенергиен системен 

оператор“ /ЕСО/ ЕАД за координатори на стандартни балансиращи групи като 

координатор на балансираща група с посочен идентификационен номер (EIC-код и със 

статус „активен“). 

Когато участник в процедурата е чуждестранно лице, същият следва да притежава 

валидна аналогична лицензия и/или да е вписан в аналогични регистри, съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени. 

Съответствието си с поставените изисквания по т.1.1.1.-1.1.3. при подаване на 

офертата, участниците декларират чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии 

за подбор“, раздел „А“ – „Годност“ от  Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), като подробно описват характеристиките на притежаваните лицензии и 

вписвания – номер, дата на издаване, обхват на лицензията, срок на валидност, решение за 

изменение (в случай че има такова), информация за вписването в съответните регистри, 

EIC, статус, Договор, Код по чл.100, ал.6 от ЗЕ. 

Доказване на съответствието с посоченото в т.1.1.1.-т.1.1.3. изискване - при сключване 

на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя:  

• по т. 1.1.1. – валидна лицензия, издадена от КЕВР за „Търговия с електрическа 

енергия“ и/или „Производство на електрическа енергия“, включваща права и 

задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“ и заверено 

копие на валидно удостоверение/доказателството за вписване в регистър воден от 
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КЕВР за издадените лицензии. Когато е налице решение за изменение на 

лицензията, то се представя заедно с него. 

• по т.1.1.2. - документи (заверено копие на валидно удостоверение/доказателството 

за регистрация в „ЕСО“ ЕАД), удостоверяващи, че участникът е вписан в регистъра 

на ЕСО на „Търговските участници“ като търговец на електрическа енергия с 

посочен идентификационен номер EIC-код и със статус „активен“. 

• по т.1.1.3. - документи (заверено копие на валидно удостоверение/доказателството 

за регистрация в „ЕСО“ ЕАД), удостоверяващи, че участникът е вписан в регистъра 

на ЕСО „Координатори на стандартизиращи балансиращи групи“ като координатор 

на стандартизираща балансираща група с посочен идентификационен номер EIC-

код и със статус „активен“. 

• Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, участниците 

следва да посочат уеб адрес, орган или служба, издаваща документа и точно 

позоваване на документа. 

 

В случай, че участникът е чуждестранно лице, трябва да представи валиден 

еквивалентен документ за притежавана лицензия/разрешително и вписването в аналогични 

регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. 

При участие на обединения и подизпълнители, съответното изискване се 

отнася, както следва: 

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

изискванията по т. 1.1.1-1.1.3 се доказва от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на 

сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението 

на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 

създаване на обединението. Всеки от участниците в обединението, който ще 

изпълнява дейности, свързани с доставка на електрическа енергия или функции като 

координатор на балансираща група следва да разполага със съответната лицензия и 

по отношение на него да е налице съответното вписване. 

• Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и при изпълнение на 

поръчката, изискването за притежаването на лицензия с посочения обхват и 

съответното вписване се отнася и до посочените в офертата подизпълнител/и, които 

ще изпълняват самостоятелно някои или всички видове доставки на електрическа 

енергия по техническата спецификация или ще изпълняват функции като 

координатор на балансираща група. 

Не се разглежда офертата на участник, който не отговаря на изискването за 

притежаване на посочената лицензия и съответните вписвания. 

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ. 

2.1. Участниците следва да имат реализиран минимален общ оборот за последните 

три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден 

или е започнал дейността си,  в размер не по-малък от 300 000 лева. 
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Годишен общ оборот по смисъла на § 2, т. 66 от ДР на ЗОП е сумата от нетните 

приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството. 

За съответствие с изискванията за финансовото и икономическото състояние на 

участниците при подаване на офертата: участникът попълва раздел Б: икономическо и 

финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП).  

Доказване на съответствието с посоченото в т.2.1. изискване: За доказване на 

съответствието си с изискванията за икономическото и финансово състояние по т. 2.1 при 

сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, 

представя копие от годишен финансов отчет за всяка от последните три приключили 

финансови години или негова съставна част (счетоводен баланс и ОПР), когато 

публикуването им се изисква. В случай, че годишните финансови отчети са обявени в 

Търговския регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция 

по вписванията, тяхното представяне не е необходимо. 

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите 

от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово 

състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. 

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ: 

3.1. Участниците следва да са изпълнили доставки с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на 

офертата. 

Минимално изискване: участниците следва да са изпълнили минимум една доставка 

с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката през последните 3 (три) 

години, считано до датата на подаване на офертата * Под „сходна с предмета на поръчката“ 

се разбират дейност, свързана с доставка на електрическа енергия за мрежа средно или 

ниско напрежение при свободно договорени цени и осъществяване на функциите на 

координатор на балансираща група. 

Минималният обем, който следва да са доставяли участниците е 750000kWh. 

Посоченият обем може да е предмет на една или повече доставки. 

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

Съответствието си с поставените изисквания по т. 3.1. при подаване на офертата, 

участниците декларират чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, 

раздел „В“ от  Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като 

подробно описват притежавания от тях опит: клиент/получател, начален и краен срок на 

доставката, номер на договора, напрежение на мрежата, за която е доставяната енергията, 

количество. 

Доказване на съответствието с посоченото в т. 3.1. изискване - при сключване на 

договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя списък 
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на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват 

извършената доставка. 

В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася общо за 

обединението. 

Раздел V. 

ОФЕРТА 

 

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА: 

Общи изисквания към подготовка на офертата: 

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

документацията за участие. 

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

обявените от възложителя условия. Участниците са задължени да подадат оферта за пълния 

обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. 

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците. 

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

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

1.7. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може 

да представя самостоятелна оферта. 

1.8. Не се допуска представянето на варианти на офертата. При наличието на 

варианти на офертата, същата не се разглежда и се предлага за отстраняване. 

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

са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци. 

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

упълномощено лице или лица, като във втория случай в еЕЕДОП се посочва информация 

относно обхвата на представителната власт на пълномощника. 

1.11. Офертата се представя на български език в един оригинал. 
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1.12. Участниците в процедурата поемат всички разходи, свързани с изготвянето и 

представянето на офертата. 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

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

на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на 

договор.  

2.2. В опаковката на обществената поръчка следва да се съдържат поне следните 

документи: 

2.2.1. Опис на представените документи – Образец № 1 – в оригинал; 

2.2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки, представен 

задължително в електронен вид (еЕЕДОП), съгласно указанията на т. 3, раздел III от 

настоящата документация – образец № 6. 

2.2.3.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо -  заверени копия; 

2.2.4. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато участникът е обединение, което 

не е юридическо лице - заверено копие. 

2.2.5.Оферта, която съдържа техническо предложение, съдържащо: 

а). предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя, попълнено в съответствие с Образец № 2 

към документацията за участие– в оригинал; 

б). декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, попълнена в съответствие 

с Образец № 3 към документацията за участие– в оригинал. 

2.2.6. Ценово предложение, попълнено в съответствие с Образец № 4 към 

документацията за участие  -  в оригинал.  

ВАЖНО! Ценовата оферта се прилага в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” и наименованието на участника. Ценовото 

предложение се подготвя от участника и се представя на хартиен носител.  

При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата. 

ВАЖНО! Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е 

посочена никаква информация относно цената или отделни елементи от нея. Участници, 

които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани 

ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата. 
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РАЗДЕЛ VI 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

1. Документите, свързани с участието в процедурата, 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 адреса, посочен от възложителя в 

запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката следва да бъде отбелязана следната 

информация: 

• наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

• адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

• наименованието на поръчката, за която се подават документите 

Визуализацията на съответната информация е, както следва: 

ЗА  

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ 

гр. София, 1000, ул. „19-ТИ ФЕВРУАРИ“ № 1 

 

О Ф Е Р Т А 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната 

галерия и избор на координатор за балансираща група“ 

Оферта от: ………………………………………………… 

/наименование на участника/ и  участниците в обединението, когато е приложимо / 

 

Адрес за кореспонденция: ………………….. 

Телефон: ………………………… 

Факс: …………………………….. 

e-mail: …………………………… 

2. Офертата се представя на адрес: Националната галерия, гр. София, ул. „19-ТИ 

ФЕВРУАРИ“ № 1. 

3.  Срокът за подаване на оферти е посочен в обявлението. 

4.  Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

възложителя. 
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5.  До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

да допълни или да оттегли офертата си. В случай, че се подаде допълнение или промяна на 

офертата, то тя трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на 

първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязано следното: 

„Допълнение/промяна към оферта с вх.№….“.. 

6.  Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата. 

7.  Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 

текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 

8.  При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър за 

обществени поръчки на Възложителя, за което на приносителя се издава документ. 

9. Офертата, независимо от начина на представяне, следва да бъде получена до 

крайния срок, посочен от Възложителя в обявлението за обществена поръчка, на адреса, 

указан в т. 2 от раздел VI „Подаване на оферта“. 

10. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от 

възложителя. Не се приема и оферта в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост. Такива оферти се регистрират и незабавно се връщат на участника, като това се 

отбелязва в регистъра на възложителя. 

11. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на 

оферти от лица, които не са включени в списъка. 

13. Получените оферти се предават на председателя на комисията за разглеждане на 

офертите, за което се съставя протокол със следните данни: 1. подател на офертата; 2. 

номер, дата и час на получаване; 3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

14. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. 

РАЗДЕЛ VII 

„ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА“ 

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.  
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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. 

5. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична 

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

IBAN: BG 61 UNCR 9660 3110 035 019; 

BIC: UNCRBGSF;  

Банка: „Уникредит Булбанк“АД.  

 

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

за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция или застраховка, същите 

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

изпълнение на обществената поръчка. Банковата гаранция 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. 

7. 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. 

8. 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 процедура. 

Раздел VIII. 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Получените оферти за участие се отварят на публично заседание от комисията по 

чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 
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2. Офертите се отварят в часа и на датата, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка в Квадрат 500, на адрес: гр. София, 1000, ул. „19-ТИ ФЕВРУАРИ“ № 1. 

3. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата 

самоличност и представяне на съответното пълномощно, в случай че не е законен 

представител на участника. 

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

комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

5. Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите за 

участие и оповестява тяхното съдържание. 

6. Комисията проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” и най-малко трима от членовете на комисията подписват 

предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри".  

7. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри", с което приключва публичната част от заседанието на 

комисията ”. 

8. Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор и съставя протокол. 

9. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т.8  и 

изпраща протокола на всички участници. 

10. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 

11. Възможността по т. 10 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 

посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато 

е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 

Възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 

12. Когато промените по т. 10 се отнасят до обстоятелства, различни от посочените 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да 

бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. 
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13. След изтичането на срока по т.10 комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

14. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска 

разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

15. Комисията разглежда офертите на участниците, които отговарят на изискванията 

за лично състояние и на критериите за подбор, и проверява за съответствието на 

предложенията с предварително обявените условия 

16. Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за 

съответствието на предложенията с предварително обявените условия. 

17. Комисията отваря ценовите предложения на участниците, чиито технически 

предложения отговарят на изискванията на възложителя. 

18. Комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото 

на отварянето на ценовите предложения не по-късно от два работни дни преди датата на 

тяхното отваряне. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.  

19. Комисията допуска до класиране участниците, по отношение на които не са 

налице основания за отстраняване, като предлага на Възложителя за отстраняване следните 

участници: 

19.1. участници, по отношение на които е налице някое от обстоятелствата по чл. 54 

и посочените в настоящата документация обстоятелства по чл. 55 от ЗОП; 

19.2. участници, по отношение на които е налице някое от обстоятелствата по чл. 

55, ал. 1, т. 1 – т. 5 от ЗОП; 

19.3. участници, които не отговарят на поставените критерии за подбор или не 

изпълнят друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

19.4. участници, представили оферта, която не отговаря на: 

а). предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;  

б). правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение 

№ 10 към ЗОП; 

19.5. участници, които не са представили в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 

или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП; 

19.6. участници, които са свързани лица. 
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19.7. участници, подали оферта, която не отговарят на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок. 

19.8. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП. 

19.9. участници, които нямат право да участват в обществени поръчки на основание 

чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 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 когато не са 

налице условията по чл. 4 от закона. 

19.10. участници, по отношение на които са налице обстоятелствата по чл. 69 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

19.11. участници, които след покана от Възложителя и в определения в нея срок не 

удължат срока на валидност на офертата си. 

19.12. участници, които са предложили цена за изпълнение на поръчката, по- висока 

от определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна 

стойност на поръчката или по-висока от максималната месечна цена. 

20. Комисията класира допуснатите до класиране участници. Офертите се класират 

по възходящ ред според предложените цени. На първо място се класира участникът, 

предложил най-ниска цена за доставка на 1 MWh електрическа енергия, без ДДС. Когато 

две или повече оферти са равни, Комисията, назначена за разглеждане и оценяване на 

офертите, провежда публично жребий съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти. 

21. Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на 

подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите. Протоколът 

се представя на възложителя за утвърждаване. Към протокола се прилагат протоколите от 

работата на комисията. 

21.1. Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, 

решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за 

защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в протокола на комисията. 

21.2. В 10-дневен срок от получаването на протокола възложителят го утвърждава 

или го връща на комисията с писмени указания, когато: 

1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за 

приключване на процедурата, и/или 

2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде 

отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата. 
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21.3. Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към 

определени заключения от страна на комисията, а само да указват: 

1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно 

мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по т. 21.2.1. от 

предходната разпоредба; 

2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите т. 21.2.2. от предходната 

разпоредба; 

21.4.Комисията представя на възложителя нов протокол, който съдържа резултатите 

от преразглеждането на действията ѝ. 

21.5. В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение 

за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

21.6. В случаите по 21.1. възложителят уведомява Комисията за защита на 

конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата. 

22. След влизане в сила на решението за определяне на изпълнител Възложителят 

отправя покана до участника, определен за изпълнител, за сключване на договора и изисква 

от него да изпълни задължението си по чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП, като представи актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както 

и съответствието с поставените критерии за подбор, както следва: 

а) относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – актуално свидетелство за 

съдимост. 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и от общината по 

седалището на участника; 

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 - удостоверение от 

органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от 

Агенцията по вписванията; 

Важно: Документите се представят и за подизпълнителите и членовете на 

обединението, ако има такива. 

д) за съответствие с изискванията за годност на участниците – документите, 

изискване за доказване на обстоятелствата  по  раздел IV, т.1.1 до 1.3.  

е). за съответствие с изискванията към икономическото и финансово състояние на 

участниците – документите, описани раздел IV, 2.1. Изисквания към икономическото и 

финансово състояние на участниците. 
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ж) за съответствие с изискванията към техническите и професионалните 

способности на участниците – документите, описани раздел IV, т.3.1. Изисквания към 

техническите и професионалните способности на участниците. 

Важно: Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива. 

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

и). В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителят 

представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено. 

23. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по т. 22., б. „а” - „в”, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната 

държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не 

включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация 

има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато 

декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, 

направено пред компетентен орган в съответната държава. 

24. Преди сключване на договора определеният за изпълнител участник трябва 

да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му. 

24.1. Гаранцията се представя в една от следните форми, посочени в Раздел VII 

„ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА“ 

24.2. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 

24.3. 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. 

24.4. Всички разходи по гаранцията са за сметка на участника, а разходите по 

евентуалното й усвояване – за сметка на Възложителя. Участниците трябва да предвидят и 

заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на 

гаранцията да не бъде по-малък от определения в процедурата. 

24.5. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за изпълнение се 

представят и в превод на български език. 

24.6. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка 

се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в договора. 
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24.6.1. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо 

място: 

• откаже да сключи договор; 

• не изпълни някое от условията на чл.112, ал. 1 от ЗОП, или 

• не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

24.6.2. В случаите по т. 24.6.1. Възложителят прекратява процедурата или изменя 

влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение 

определя втория класиран участник, ако има такъв, за изпълнител. 

24.7. На основание чл. 112, ал. 9 ЗОП Възложителят няма право да изисква 

документи: 

а). Които вече са му били предоставени; 

б). До които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър; 

в). Които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до 

националните бази данни на държавите членки. 

В случаите по буква а). преди сключване на договора определеният изпълнител 

декларира писмено, че предоставените документи са актуални. 

25. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на 

които последният е определен за изпълнител на поръчката.  

РАЗДЕЛ VIII 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОР 

А. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

(1) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта; 

2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин 

и срок, или са неподходящи; 

3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка; 

6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 



40  

7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в 

резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури 

финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да 

предвиди; 

8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 

променили кръга на заинтересованите лица. 

(2) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта; 

2. има само една подходяща оферта; 

3. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или 

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

РАЗДЕЛ X 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид. Решенията на 

Възложителя се изпращат на адрес, посочен от участника:  

а) на електронна поща, или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка; 

в). по факс. 

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочените по-

горе начини, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. 

Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението 

2. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите, 

които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените 

поръчки, Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки, обявлението за 

откриване на процедурата и условията, посочени в други документи от документацията за 

участие в процедурата. 

3. При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни 

изисквания, 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 

към предоставяните услуги. Органите, от които изпълнителя може да получи необходимата 

информация са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда” (интернет страници: НАП http://nap.bg, Изпълнителна агенция „Главна инспекция 

по труда” http://www.gli.government.bg, Агенция по заетостта http://www.az.government.bg 

). 
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РАЗДЕЛ X 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Образец № 1 

 

ОПИС НА  ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

на 

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

(изписва се наименованието на  участника) 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на 

координатор за балансираща група ”. 

№ Вид на документа Коментар 

(страници) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

Дата ………….2020година    Подпис____________________________ 

                                                                                                     

        Име и Фамилия__________________________________  

 

Образец № 2 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

от 

…………………………………………………………………………………………. 

(наименование на участника) 

Представлявано от  ………………………………………ЕГН…………………………….,  
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на длъжност  …………………………………………………………………………………..,  

 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на 

координатор за балансираща група”, открита с решение № 

……………….на……………………………….. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник 

отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в 

процедурата.  

2. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата 

оферта да бъде 6 (шест месеца), считано от датата, която е посочена за дата на получаване 

на офертата. 

3. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за 

изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец № 5. 

4. Приемаме, че срокът за изпълнение на настоящата поръчка е 12 месеца от датата на 

влизане в сила на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

5. Заявяваме, че имаме възможност да доставяме цялото прогнозно количество 

електрическа енергия за обектите, съгласно посоченото в документацията и в посочения 

срок.  

6. Заявяваме, че ще осигурим непрекъснатост на електроснабдяването и ще доставяме 

електрическата енергия по ред, съгласно предвиденото в Закона на енергетиката (ЗЕ) и 

други нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката 

на електрическа енергия, в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).  

7. Заявяваме, че ще изготвим всички необходими документи за регистрация на обектите на 

Възложителя на свободния пазар. 

8. Заявяваме, че ще включим Възложителя като непряк член в своя балансираща група, без 

задължение на Възложителя да заплаща такса за регистрация и участие. 

9. Заявяваме, че ще продаваме на Възложителя договорените и ще отчитаме реално 

потребени количества активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение по 

оферираната в ценовото ни предложение цена в местата на доставка, съгласно ПТЕЕ и 

Техническата спецификация на Възложителя. 

10. Заявяваме, че в качеството си на координатор на балансираща група ще извършваме 

следното: 
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− прогнозиране конкретния за периода обем на потреблението на обектите на 

Възложителя, планиране и договаряне на конкретните количества активна 

електрическа енергия ниско  и средно напрежение, съгласно ПТЕЕ; 

− изготвяне на дневни графици за доставка на електрическа енергия, като се 

съобразяваме  с очаквания часови товар на обектите; 

− ще изпращаме изготвените дневни графици към системата за администриране на 

пазара на оператора на електроенергийната система, съгласно разпоредбите на 

ПТЕЕ; 

− осигуряване отговорността по балансиране, като уреждаме отклоненията от 

заявените количества електрическа енергия за всеки период на уреждане на 

сметки в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички 

разходи/приходи по балансирането на обектите на Възложителя са за сметка на 

Изпълнителя. 

11. Заявяваме, че ще извършваме всички необходими действия, съгласно действащите към 

момента ПТЕЕ, така че да осигурим изпълнението на всички точки от настоящата 

техническа документация. 

12. Ще издаваме оригинални фактури за реално потребените количества активна 

електрическа енергия, отчетена от средствата за търговско измерване в обектите на 

Възложителя, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия и Правилата за 

измерване на количеството електрическа енергия и за всички мрежови разходи, като ние 

ще ги заплащаме към съответното разпределително предприятие. 

13. Ще спазваме разпоредбите и правилата заложени в ЗЕ, ПТЕЕ и разпорежданията на 

Операторите на електропреносната и електроразпределителната мрежи така, че да не бъдем 

отстранен като регистриран търговец на електрическа енергия и координатор на 

балансираща група. 

14. Декларираме, че имаме изградена система за мониторинг на измервателна точка, 

позволяваща измерване на доставените количества нетна активна електрическа енергия в 

реално време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и осигуряваща on-

line възможност за информиране на възложителя при поискване. 

15. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

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

17. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с техническата спецификация и предложената от нас оферта. 

 

Дата ...........................                              ПОДПИС И ПЕЧАТ(ако е приложимо):………...  

 

 

Образец № 3  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, 

закрила на заетостта и условията на труд 

 

Долуподписаният/ата ………………………………………………………...…………  

(трите имена, ЕГН) 

в качеството ми на  …………………………………………………………………………... 

(длъжност) 

на  …………………………………………………………………………………………... 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ  …………………………………….. – участник в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа 

енергия за нуждите на Националната галерия и избор на координатор за балансираща група 

” 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата:  ……………………                     ПОДПИС………………………………… 

(представляващия участника/надлежно     

упълномощено лице)   

 

Образец № 4  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от участник: ………………………………………...........................................................  

Седалище и адрес на управление: ………………. , ЕИК/БУЛСТАТ ………...………..….,  

представляван от............................................ в качеството си на ............................................. 

 

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната галерия и избор на 

координатор за балансираща група”, открита с Решение 

№………………….на…………………………………………… 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
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С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за 

нуждите на Националната галерия и избор на координатор за балансираща група”.  

1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно 

изискванията и условията, посочени в решението за откриване на процедурата, 

обявлението за поръчката и документацията за участие, при следните условия: 

ЦЕНА за един МWh нетна активна електроенергия за мрежи средно и ниско 

напрежение:  ……………………  /цифром/ лв. (……………………………) /словом/  без 

ДДС. 

В цената по т. 1 се включва цената на нетната активна електрическа енергия, 

разходите за балансиране и прогнозиране на потреблението, администриране на часовите 

графици за потребление и обмен на информация, както и разходите по всички други 

дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа 

енергия. 

В предлаганата цена не се включват акциз и дължим ДДС, както и утвърдени от 

КЕВР цени за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа и пренос и достъп до/през 

електроразпределителната мрежа до обекти  на ниско и средно напрежение, цена за 

задължения към обществото, и други дължими преки и косвени данъци, определени от 

компетентни органи. 

Забележка:  Цената се посочва с точност до втори знак след десетичната 

запетая съгласно математическото правило за закръгляване. Отговорност за 

евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи 

единствено участникът в процедурата. При несъответствие между изписването 

цифром и словом на предложената цена, за релевантна се приема цената, изписана 

словом. 

2. Предложената цена за доставка на 1 (един) МWh нетна активна електрическа енергия се 

прилага за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна). 

3. Възложителят заплаща измерената реално потребена електрическа енергия по 

предложената в т. 1 цена за доставка на 1 (един) МWh нетна активна електрическа енергия, 

която цена е постоянна за срока на изпълнение на договора. 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис и печат  __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Дата, ..............................                         ПОДПИС И ПЕЧАТ: ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец № 5 

Проект на договор 

 

ДОГОВОР 

 

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

 

Днес, ..........................2020 г., в гр. София, между: 

 

1. НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ, ЕИК 176812208, със седалище и адрес на управление в гр. 

София, ул. „19-ти февруари”, №1, представлявано от директора г-жа Ярослава Бубнова и 

от главния счетоводител г-жа Радостина Иванова, наричана по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

и 

 

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

.....................,   ул.  ,,...................................................................................”  №  ........,   с  ЕИК 

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

(име и длъжност на управляващия/представляващия дружеството) 
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наричано по-долу и за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение №……………. 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Националната 

галерия и избор на координатор за балансираща група“, се сключи настоящият 

договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

възнаграждение приема да извърши доставка на нетни количества активна електрическа 

енергия – средно и/или ниско напрежение и да предостави услуги чрез извършване на 

дейност като координатор на стандартна балансираща група до обектите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1, 

Техническото - Приложение № 2 и Ценовото предложение - Приложение № 3 на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от настоящия договор.  

(2) При изпълнението на предмета на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема 

отговорността за балансиране и приема да осъществява следните основни дейности 

(наричани за краткост „Дейностите“): 

1. Доставка на нетна електрическа енергия за ниско и средно напрежение до 

посочените в Техническата спецификация обекти на Националната галерия;  

2. Изготвяне всички необходими документи за регистрация на обекти на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електроенергия и извършване на пълната 

процедура по регистрацията; 

3. Включване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия като участник 

(непряк член) в балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да 

заплаща такса за регистрация и участие; 

4. Извършване на енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на 

електрическа енергия за обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съставяне на почасови графици 

на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на 

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) както и извършване на всички необходими 

дейности, свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на 

електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за 

измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ);  

 5. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на 

ниско и/или средно напрежение, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени 

в Техническата спецификация, с възможни отклонения за повишаване или понижаване 

на количествата. Прогнозното количество електрическа енергия не задължава 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го потреби.  

 (3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото по време на изпълнение на настоящия 

договор да извършва промени на обектите (отпадане или добавяне на обект), за които ще 

се доставя нетна електрическа енергия на средно и/или ниско напрежение. При добавяне 
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на нови обекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да потребява допълнителни количества 

електрическа енергия по предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в Ценовото ми 

предложение (Приложение № 3 от договора).  

  (4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва право да удължи срока на договора до изчерпване 

на неговата максимална стойност.  

  (5). Преди упражняване на правата си по ал. (3) и ал. (4) на настоящата разпоредба 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За съответното изменение се 

сключва допълнително споразумение, на основание на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 2. (1) Срокът на изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца. 

(2) Договорът влиза в сила от датата на възлагателно писмо от страна на Възложителя до 

Изпълнителя и и срокът започва да тече след потвърждаване на първия график за 

доставка на нетна активна електрическа енергия от Електроенергиен системен оператор 

(ЕСО). 

(3) Датата на първия регистриран график за доставка на активна електрическа енергия в 

системата за администриране на пазара на електрическа енергия се удостоверява с 

уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 3. Местата на доставка на нетна активна електрическа енергия на средно и/или ниско 

напрежение е до обекти на Националната галерия, описани в т. 4 от Техническата 

спецификация и са присъединени на територията на електроразпределителната мрежа на 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД. 

 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

  

Чл. 4. (1) Стойността на договора се формира на основа на: 

1.  стойността от реално потребената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ електрическа енергия и 

предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за доставка на един MWh електрическа 

енергия за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна), средно и/или ниско 

напрежение. 

2. регулаторно определени такси (цени) за мрежови услуги (достъп до 

електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа 

енергия през тях и предоставена мощност; 

3. такса „задължения към обществото”; 

4. дължимия акциз по Закона за акцизите и данъчните складове. 

(2) Максимално допустимата стойност на договора е 300 000 лв. без ДДС и не може да се 

превишава. 

(3) Цената за доставка на един MWh нетна електрическа енергия за средно и ниско 

напрежение, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3) е 

в размер на ………… ( ............................................................ ) лева без ДДС. 

(4) Цената по ал. 3 е крайна и включва: 

1. Разходите (таксите) за регистрация на възложителя като участник в стандартна 
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балансираща група на Изпълнителя като непряк член съгласно ПТЕЕ и неговото 

включване като активен член на пазара на балансираща енергия. 

2. Всички разходи, свързани с пълната процедура по регистрация и извеждане на нови 

обекти на възложителя на пазара по свободно договорени цени на електроенергия. 

3. Цена за доставка на нетна активна енергия на средно и ниско напрежение, без в 

балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг, 

нито такса за участие в балансиращата група. Възложителят не заплаща такса за 

участие в балансираща група. 

4. Разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на възложителя 

на необходимите графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са 

отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на 

средно, респ. ниско напрежение и различни справки. 

5. Администрирането на графиците и обмена на информация с лицензирания оператор 

на електроразпределителната мрежа (ОЕМ) на територията, на която се намира 

съответната измервателна точка. 

6. Изготвянето на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на 

възложителя с цел оценка на енергийната му ефективност. 

7. Регистрираните небаланси (положителни, отрицателни), разходите по изготвяне на 

прогнози, подаване и регистриране на графици в ЕСО, съгласно ПТЕЕ, както и 

всички други разходи, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на 

електрическа енергия. 

8. Разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване. 

9. Всички други неупоменати разходи, свързани с изпълнение на поръчката. 

(5). Цената по ал. 3 е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на 

промяна освен при нейното намаляване в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Цената по ал. 3 

не включва: 

1. такса за достъп до електропреносната мрежа, за пренос по електропреносната мрежа, 

за достъп и пренос по електроразпределителната мрежа, утвърдени от Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР) 

2. такса „Задължение към обществото”; 

3. акциз по Закона за акцизите и данъчните складове,  

 Посочените такси ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ начислява отделно. 

(6). В случай на промяна на цената за „задължение към обществото“, таксите, добавките, 

вноски и данъци към цената на електрическата енергия; въвеждане на нови задължения 

и/или компоненти към цената на производител и/или търговец, поставена от КЕВР, и/или 

от друг компетентен орган, както и при промяна в законодателството, свързано с тези 

въпроси, страните са задължени да спазят промените, като новите задължения и/или 

компоненти ще бъдат добавени автоматично към цената по ал. 3 от датата на влизане в 

сила на промяната, в рамките на стойността на договора по ал. 2 от договора. 

 

 Чл. 5. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на издадена от   

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за дължимата сума и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Възложителят плаща ежемесечно стойността на реално потребените количества нетна 

активна електрическа енергия, отчетена от монтираните средства за търговско измерване 
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в съответните обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 3, в срок до 30 (тридесет) дни от 

получаването на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и 

ПИКЕЕ. 

(3) Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този договор, се 

определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или средства за 

контролно мерене на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Фактурата по ал. 1 е единна и включва консумираната активна електрическа енергия 

за периода, отчетена по измервателния уред на съответната измервателна точка, по 

определената в чл. 4, ал. 3 единична цена за един MWh, както и на отделни редове 

стойността на всички мрежови услуги с подробна разбивка съгласно чл. 20 и чл. 31, ал. 

1 от ПТЕЕ, определената с решения на КЕВР цена за „задължения към обществото" и 

дължимия акциз от Закона за акцизите и данъчните складове, продължителност на 

периода, срок за плащане, идентификационен код на обекта, идентификационен номер 

на средството за търговско измерване. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава отделни фактури за всеки посочен обект на Възложителя, 

посочен в Техническата спецификация (Приложение № 2) към договора и в евентуални 

допълнителни споразумение, сключени към настоящия договор. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща фактурите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на следния адрес: 

Националната галерия, Квадрат 500 - гр. София, п.к. 1000, ул. "19-то февруари“ № 1. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане след 

получаването на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията на горните 

алинеи. 

(8) Плащане не се извършва в случай, че за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е получена информация от 

Националната агенция за приходите или Агенция „Митници” за наличието на публични 

задължения, съгласно Решение на МС № 592/ 21.08.2018 г. В този случай плащането се 

извършва съгласно указанията на органите на данъчната и митническата администрация. 

 

Чл. 6. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ……………………………. 

BIC: ……………………………. 

IBAN: …………………………….. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

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

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени. 

 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 4 – 6 от 

договора; 

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

на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, 
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информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора. 

 

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да уведоми с писмо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата на първия регистриран график за 

доставка на електрическа енергия; 

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 и 

да извършва дейностите по предмета на договора в уговорените срокове, качествено 

и  в съответствие с Договора и Приложенията; 

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

в чл. 45 от Договора; 

5. 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; 

6. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия Договор. В срок 

до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 14 

ЗОП 

7. да изготви всички необходими документи за извеждане и регистрация на нови 

обекти на възложителя на свободния пазар на електроенергия; 

8. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в своя стандартна балансираща група с координатор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за регистрация и 

участие; 

9. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите ПТЕЕ така, че да 

осигури изпълнението на настоящия договор; 

10. в качеството на координатор на балансираща група, да осигурява прогнозиране на 

потреблението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва планиране и 

договаряне на конкретни нетни количества активна електрическа енергия, съгласно 

ПТЕЕ, като: 

11. изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за обектите 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като графиците следва да съобразяват очаквания часови товар.  

12. изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране 

на пазара на ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ; 

13. потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка в системата за 

администриране на пазара на ЕСО; 

14. да доставя необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа 

енергия за всички тарифни зони (върхова, дневнa и нощна) на средно и/или ниско 

ниво на напрежение. 

15. да регистрира графици за доставка на електрическа енергия през уеб портал с 

възможност за генериране на различни справки – графично и таблично представяне 
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на договорени и измерени количества електрическа енергия, небаланси; 

16. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за следене на почасовите измерени 

количества електрическа енергия, като предоставя информацията в табличен и 

графичен вид; 

17. да поддържа и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ електронна база от данни за часовото 

и месечното потребление на електрическа енергия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

18. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни при: промяна в лицата, които 

го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на 

договора; промяна в данните, необходими за издаване на оригинални фактури, в 

номерата на банковите си сметки и др.; 

19. да има сключен рамков договор, съгласно чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 23 от 

Правила за търговия с електрическа енергия с мрежовия оператор „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД за достъп и пренос до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да 

потвърждава графиците за доставка пред Електроенергийния системен оператор 

ЕАД, покриващ срока на договора;  

20. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ (Закона за енергетиката) и 

подзаконовата нормативна рамка към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на 

Оператора на електропреносната мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде отстранен като 

регистриран търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща 

група; 

21. след упълномощяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да сключи договор между Възложителя 

и доставчик от последна инстанция за доставка на електрическа енергия, съгласно 

чл. 15, ал. 5 от Правилата за търговия с електрическа енергия; 

22. Да осигури непрекъснатост на електроснабдяването на обектите на Възложителя. 

23. при прекратяване на договора на основание чл. 35, ал. 1, т. 5, 6, 7, 8 или чл. 118, ал. 

1, т. 2 от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да прехвърли отговорността за балансиране на 

доставчик от последна инстанция (ДПИ), съгласно чл. 68, ал. 4 от Правила за 

търговия с електрическа енергия; 

24. при условията на чл. 8, ал. 1, т. 23 (когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ премине към доставка 

на електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция (ДПИ), 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в 

размер на разликата между стойността на договорената електрическа енергия и 

стойността на доставената електрическа енергия от ДПИ до избиране на друг 

доставчик; 

25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на 

електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества 

в мястото на доставка. 

26. да извършва промени на обектите (отпадане или добавяне на обект), при условията 

на настоящия Договор, за конкретизиране на което Страните ще сключат 

допълнително споразумение, по реда и при условията на настоящия Договор. 

 

 

Чл. 9. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява непрекъснато и без отклонения 
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Дейностите по предмета на договора 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. 

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме изпълнението на Дейностите по предмета на договора, когато отговарят 

на договореното, по реда и при условията на този Договор; 

2. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално потребените количества нетна активна 

електрическа енергия за средно и/или ниско напрежение по цената, определена 

съгласно уговореното в настоящия Договор, както и стойността на дължимите цени 

за мрежови услуги, цена за „задължения към обществото” и акциз, по реда и при 

условията, предвидени в този Договор; 

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

за извършването на Дейностите по предмета на договора, при спазване на 

относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право; 

4. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 

Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението 

на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

5. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 

клаузите на чл. 11 - чл. 19 от Договора. 

6. в случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или 

дълготрайна невъзможност за електропотребление, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен 

незабавно писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-късно от 3 (три) работни 

дни от възникване на събитието за промяна на количеството потребявана енергия и 

очакваната продължителност на събитието; 

7. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор 

информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора. 

8. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и 

ПТЕЕ и разпорежданията на ОЕМ така, че да не бъде отстранен от пазара на 

балансираща енергия. 

9. За срока на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва промени на обектите 

(отпадане или добавяне на обект), при условията на настоящия Договор, за 

конкретизиране на което Страните ще сключат допълнително споразумение, по реда 

и при условията на настоящия Договор. 

10. Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да 

отговарят на съответните нормативно-технически документи по отношение на 

технически и метрологични изисквания и характеристики, описание и 

точност.Отчитането чрез средствата за измерване се извършва в сроковете и 

съгласно изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 

11. При установяване на различия между измереното от средствата за измерване и 

фактурираните количества, и след направено искане от другата Страна, всяка от 

Страните е длъжна да предостави на другата Страна в срок от 5 (пет) работни дни 

притежаваните от нея документи, удостоверяващи количествата, доставките и 



54  

получаванията на електрическа енергия, с цел да се определи причината за 

различията 

 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

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

допустимата стойност на договора по чл. 4, ал. 2, а именно …………… 

(………………………………….) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за 

обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. 

 

Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 

по следната банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

IBAN: BG 61 UNCR 9660 3110 035 019; 

BIC: UNCRBGSF;  

Банка: „Уникредит Булбанк“ АД  

 

Чл. 13. (1) 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, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто 

процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му 

2. да съдържа условие 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; 

3. 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. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 

застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се 

лице (бенефициент), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора. 

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
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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. 

 

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 

(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора, в пълен размер, ако 

липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума 

по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 6 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 на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено 

от него лице. 

(3) 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 и въпросът е отнесен за решаване 

пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 

усвояване на гаранциите. 

 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част, 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, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства 

на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение. 

 

Чл. 17. 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 1 

(един) ден след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на 

това основание; 

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Дейностите по предмета на договора не 

отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание; 

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

 

Чл. 18. 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. 
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Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) 

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. 11 от Договора. 

 

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

НЕУСТОЙКА 

 

Чл. 21. (1) При неизпълнение на задълженията по настоящия договор всяка от страните 

дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото 

законодателство. 

 

Чл. 22. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.15 % от 

Максимално допустимата стойност по ал. 4, ал.2 за всеки просрочен ден, но не повече от 

10%. 

(2). При констатирано частично, некачествено изпълнение и/или неточно изпълнение на 

задълженията по договора или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) и настоящия договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 

качествено съответното задължение, без да дължи допълнително възнаграждение за това и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % върху стойността по ал. 4, ал.2 от 

договора. В случай, че и повторното изпълнение на Дейността е некачествено, лошо или 

друг вид неточно изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за 

изпълнение и да прекрати Договора. 

(3). При пълно виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Възложителят се удовлетворява от внесената гаранция за изпълнение в 

пълния й размер, като дължи неустойка в размер на 10% от стойността по чл.4, ал. 2 от 

настоящия договор. 

(4). Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи 

по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на 

гаранцията за изпълнение. 

 

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 

неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. 

(2) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по посочената 

банкова сметка в чл. 12. 

(3) В случай, че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на 
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неустойката в срок от десет дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, 

Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение. 

 

Чл. 24. 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. 

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 

Чл.25. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва 

подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

 

Чл.26. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 

може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

 

Чл.27. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП 

случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

 

Чл.28. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор е и на Изпълнителя. 

 

Чл.29. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП 

ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 

обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание 

за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на 

пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

 

Чл. 30. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

 

Чл.31. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

 



58  

Чл.32. Разплащанията по чл. 31 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

 

Чл. 33. Към искането по чл. 32, Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

 

Чл. 34. Възложителят има право да откаже плащане по чл. 32, когато искането за плащане 

е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

  

Чл. 35. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 2, ал. 2 от Договора; 

2. при достигане на стойността посочена в чл. 4, ал. 2 от договора 

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

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

5. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато 

Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за 

обявяването му в несъстоятелност или ликвидация 

6. при непродължаване на срока, прекратяване или отнемане на лицензията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за търговия с електрическа енергия, включително за дейността 

„координатор на стандартна балансираща група”; 

7. при отстраняване от пазара на балансираща енергия на балансиращата група с 

координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ; 

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

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

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 

7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 

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

по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е 

установено; 

11. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, при 

прекратяване на „рамковия договор” с разпределителното дружество; 

12. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато 

установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора, който не са 

декларирани в офертата или че ползва други подизпълнители при изпълнение на 

договора, различни от тези, посочени в договора, или подизпълнителите 

изпълняват друг вид работа или участие от предвиденото в договора. 

13. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той 

не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено 
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уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

 

(2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с 

уведомление, изпратено до Изпълнителя, когато Изпълнителят забави изпълнението на 

задължение по настоящия Договор с повече от 1 (един) ден; 

 

Чл. 36. 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. 37. (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 Дейностите по предмета на 

договора в срок до 1 (един) ден, считано от Датата на влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Дейностите по предмета на договора за 

повече от 1 (един) ден; 

3. когато в рамките на едномесечен период ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекъсне или наруши 

доставката на електрическа енергия повече от 3 (три) пъти, всеки от които за повече от 3 

(три) часа. 

 

Чл. 38. Във всички случаи на прекратяване действието на Договора, освен при 

прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените 

към момента на прекратяване Дейности по предмета на договора и размера на евентуално 

дължимите плащания; и 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Дейностите по предмета на договора, с изключение 

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

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички данни, документи и информация, изготвени от 

него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; 

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. 39. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
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заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Дейности 

по предмета на договора. 

 

Чл. 40. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при 

условията на чл. 116 от ЗОП. 

 

 

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 
Чл. 41. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните 

не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала 

другата Страна за възникването на непреодолима сила. 

Чл. 42. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

Чл. 43. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

Чл. 44. (1) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 

Договора. 

(2) Под непреодолима сила се разбира обстоятелство от обективен характер, което е 

възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от 

волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като пожар, 

производствени аварии, военни действия, природни бедствия, бури, проливни дъждове, 

земетресения и др. 
 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 45. Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да 

разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, 

на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на 

конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в 

необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на 

съответните задължения за конфиденциалност. 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 46. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 

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

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

значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. По отношение на 

специфичната терминология, свързана с предмета на настоящия договор то се прилагат 

легалните дефиниции, предвидени в Закона за енергетиката, ПТЕЕ и нормативните актове 

по прилагането им. 
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Чл. 47. При изпълнението на Договора Страните са длъжни да спазват всички приложими 

норми от ЗЕ и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, 

свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. ПТЕЕ, ПИКЕЕ и наредбите, 

издадени на основание ЗЕ), както и решенията на Комисията за енергийно и водно 

регулиране. 

 

Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

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

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

съгласно приложимото право. 

 

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

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

ограниченията на ЗОП. 

 

Чл. 50. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 

действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 

считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без 

това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. 

Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на 

Договора като цяло. 

Чл. 51. (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; 
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3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

4. датата на приемането – при изпращане по факс; 

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

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

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

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

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

писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 

задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 

посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт. 

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

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок 

до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

 

Чл. 52. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

 

Чл. 53. 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. 

 

Приложения: 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  …………………                              ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………….. 

     

 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

 

 

……………………………………
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Образец № 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 ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2, 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. 

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. 
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Идентифициране на възложителя3 Отговор: 

Име:  

 

 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: 

Название или кратко описание на 

поръчката4: 

 

 

Референтен номер на досието, определен 

от възлагащия орган или възложителя (ако 

е приложимо)5: 

[   ] 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена 

от икономическия оператор 

 

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:   
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Лице или лица за контакт6: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

  

  

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко 

или средно предприятие ли е7? 

[ ] Да [ ] Не 

Само в случай че поръчката е запазена8: 

икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално 

предприятие9, 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 

неравностойно положение? 

Ако се изисква, моля, посочете въпросните 

служители към коя категория или 

категории работници с увреждания или в 

неравностойно положение принадлежат. 

[ ] Да [ ] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

 

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 

 

 

 

 

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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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 списък10: 

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 

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:  

 

 

 

a) [……] 

 

б) (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване 

на документа): 

[……][……][……][……] 

в) [……] 

 

 

 

г) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

д) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……] 

Форма на участие: Отговор: 

 

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



 

67 

Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори11? 

[ ] 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 

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:  

[……]; 

[……] 
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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 

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 субекти12, 

доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият 

оператор ще използва. 

 
раздел В, точка 3: 
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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 организация13: 

2. Корупция14: 

3. Измама15: 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности16: 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17 

 

 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). 

4 от същото рамково решение. 
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6. Детски труд и други форми на трафик на хора18 

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): 

[……][……][……][……]19 

Ако „да“, моля посочете20: 

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 

служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа): 

[……][……][……][……]21 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да докаже 

[] Да [] Не  

 
 

 

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

 

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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своята надеждност въпреки наличието на 

съответните основания за изключване22 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки23: 

[……] 

 

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 

административен акт: 

–  Решението или 

актът с окончателен и 

обвързващ характер ли е? 

Данъци Социалноосигурите

лни вноски 

 

a) [……] 

б) [……] 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

 

a) [……]б) [……] 

 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

 
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.  



 

72 

– 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): 24 

[……][……][……][……] 

 

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

ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ25 

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 

интереси или професионално нарушение 

Отговор: 

[] Да [] Не 

 
 

 

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
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Икономическият оператор нарушил ли е, 

доколкото му е известно, задълженията 

си в областта на екологичното, 

социалното или трудовото право26? 

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 

актове27, 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 

обстоятелства28? 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

 
 

 

 

 

дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. 



 

74 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение29?  

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 интереси30, 

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 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 
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поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

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): 

[……][……][……][……]31 

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 

 

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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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: 

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 установен32: 

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): [……][……][……][……] 

 
 

 



 
78 

 

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. 

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 следва33(): 

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 

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 

документацията): [……][……][……][……] 

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

съотношения35, посочени в съответното 

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: 

(посочване на изискваното съотношение 

— съотношение между х и у36 — и 

стойността): 

[…], [……]37 

 

 (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): [……][……][……][……] 

 
Например съотношението между активите и пасивите. 

 

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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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 период38 

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: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  [……] 

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 период39 

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 субекти40: 

 

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 органи41, особено 

тези, отговарящи за контрола на 

качеството: 

[……] 

 

 

[……] 

 
 от пет години. 

 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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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, 

които са със специално предназначение: 

Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки42 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 

Година, средна годишна численост на 

състава: 

 
 стоки или услуги; 
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броят на  ръководния персонал през 

последните три години са, както следва: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Година, брой на ръководните кадри: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) Следните инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване ще бъдат на 

негово разположение за изпълнение на 

договора: 

[……] 

10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да възложи на 

подизпълнител43 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, 

 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

, раздел В по-горе. 
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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: 

 

[…] 

 

 

(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 

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? 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

[……] [……] 
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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: 

 

 

 

 

(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 

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 

[……] 

 

 

[…] [] Да [] Не45 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): 

[……][……][……][……]46 

 
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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на разположение в електронен формат44, 

моля, посочете за всички от тях:  

 

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: 

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 безплатно47; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, 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 

 

 

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

  

5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС  

 

 


