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РАЗДЕЛ I 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 

1. Предмет на обществената поръчка - „Доставка на нерециклирана копирна 

хартия за нуждите на Агенция по вписванията―. 

2. Възложител 

Възложител на настоящата обществена поръчка е Изпълнителния директор на 

Агенцията по вписванията. 

3. Критерий за възлагане 

Критерият за възлагане е „най-ниска цена―. 

4. Вид процедура 

„Публично състезание― по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

5. Обособени позиции – настоящата поръчка е без обособени позиции. 

6. Място и Срок за изпълнение на поръчката  

6.1. Място на изпълнение – централно управление в гр. София, ул. „Елисавета 

Багряна― № 20, и служби по вписвания и служби по регистрация в цялата страна, съгласно 

Списък. 

6.2. Срок на изпълнение: 

Срокът за изпълнение е 12 (дванадесет) месеца и започва да тече от датата на 

подписване на договора за възлагане на поръчката.  

7. Срок на валидност на офертите 

7.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 4 (четири) 

месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

7.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договора. 

7.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или 

откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна 

на възложителя и в определения в нея срок. 

8. Прогнозна стойност на поръчката – 152 000 (сто петдесет две хиляди) лева без 

ДДС. Определената от възложителя прогнозна стойност е максимална. Оферти, които надвишават максималната стойност, ще бъдат отстранени 

от участие и няма да бъдат оценявани. 

9. Финансиране:  

Обществената поръчка се финансирана с бюджетни средства на Агенцията по 

вписванията. 

10. Начин на плащане: до 30 (тридесет) дни след представяне на приемо-

предавателен протокол за извършената доставка и надлежно оформена фактура. 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Общи изисквания 

1.1. Публичното състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, 

при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са 

български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 

обединения, които отговарят на определените в ЗОП и предварително обявените от 

възложителя условия. 
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1.2. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, 

съдържащ минимум следната информация: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

1.2.1. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице в 

случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно 

юридическо лице. 

1.2.2. Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за 

подаване на офертите. 

1.2.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

1.3. Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  

Забележка: Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва 

това в Част II, Раздел В от ЕЕДОП. 

1.3.1. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участникът може да се позовава на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим 

този капацитет. 

1.3.2. 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. 

1.3.3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

1.4.  Участникът посочва в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Забележка: Съответната информация се посочва в Част II, Раздел Г от ЕЕДОП и в 

Част IV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. 

1.4.1. Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да 

отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще 

изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

1.4.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

условията по т. 1.4.1. 

2. Условия за допустимост на участниците  

2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, когато: 
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2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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, освен ако е реабилитиран, 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 кандидата или 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

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, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението 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 кандидатът или 

участникът е установен; 

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

Забележка:  Информация 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, ал. 1 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 
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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. 

2.2. Основанията по т.2.1.1, 2.1.2. и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват 

участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, 

които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

2.3. Основанията по т.2.1.3. не се прилагат, когато: 

-  се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

-  размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година. 

2.4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или 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 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен. 

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

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган. 

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

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

2.4.4. 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; 

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

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Забележка: Информация 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: 

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; 
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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 /чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/ , 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 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; 
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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 когото 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.  

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 на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани 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. 

2.5.6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от 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 
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удължи срока на валидност на офертата си. 

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.  

3. Критерии за подбор на участниците  

Не се поставят изисквания, свързани с критериите за подбор. 

4. Гаранции  

4.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на 

договора за обществена поръчка без ДДС. 

4.2. Гаранцията може да бъде под формата на:  

4.2.1. Парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя: 

Банка: ТБ Токуда Банк АД 

IBAN:  BG39CREX92603314548700 

BIC: CREXBGSF 

или  

4.2.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя 

със срок на валидност  не по-малък от срока на договора плюс 30 дни. 

или 

4.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Забележка: Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи 

гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението 

чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря 

на следните изисквания: 

- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 5% (три 

процента) от стойността на договора без ДДС; 

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на 

Агенция по вписванията; 

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

- със срок на валидност най-малко срока на изпълнение на договора плюс 30 дни; 

- застраховката да е безусловна. 

4.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 

4.4. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова 

гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето 

лице – гарант. 

4.5. 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.  

4.6. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя 

банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за 

изпълнение на договора или застрахователната полица  преди подписването на договора за 

възлагане на обществената поръчка. 

4.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите 

по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от 
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възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора 

размер.  

 

IІІ. ПРОМЯНА В ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ. ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

1. Промени в обявлението и/или документацията  

Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията по 

собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до 3 дни от 

публикуване на обявлението. Обявлението за изменение или допълнителна информация и 

решението, с което то се одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 5 дни от 

публикуването в РОП. 

2. Общи указания - разяснения 

2.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условията за 

обществената поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на  офертите. 

2.2. Разясненията се публикуват в профила на купувача на Възложителя в 3-дневен 

срок от получаване на искането, но не по-късно от 3 дни преди срока за получаване на 

оферти. В разяснението не се посочва лицето, направило запитването.   

3. Разходи по подготовка на офертата 

Всички разходи, свързани с участието в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с обекта, са 

изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците. 

4. Обмяна на информация 

4.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се 

позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, 

определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни 

представители и: 

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в 

изработването и приемането на документацията за участие. 

4.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение 

към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно 

извършваните от тях действия по или във връзка с процедурата, освен в случаите и по 

реда, определени с документацията. 

4.3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник за всяко свое 

решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в тридневен срок от 

издаването им. 

4.4. Решенията по т. 4.3 се изпращат: 

1. на адрес, посочен от участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис или 

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

разписка; 

2. по факс. 

4.5. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата 

на получаване на решението. 
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4.6. Когато решението не е получено от  участника по някой от начините, посочени в 

т. 4.5, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се 

смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ  

Изисквания при оформяне и представяне на офертите  

1. 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. 

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 в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти. 

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 в офертата се прилага пълномощното от 

представляващия дружеството. 

2. Изисквания към съдържанието на офертата: 

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка 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. 

Върху опаковката участникът посочва: 

 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 които се подават документите. 

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 

от ППЗОП. 

2.2. Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, с изискванията към личното му състояние или критериите за подбор, 

посочени в настоящите указания, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 

възлагане на обществената поръчка, при спазване на разпоредбите на чл. 54, ал. 7 – 10 от 

ППЗОП. 
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2.3. Всички документи трябва да са: 

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала‖ и подпис, 

освен документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им; 

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория 

случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на 

такива функции; 

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания 

или корекции. 

3. Съдържание на опаковката: 

3.1. Опис на представените документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника по образец. 

3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът 

в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 

приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо 

лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката.  

Забележка: Съгласно изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, участниците 

трябва да представят ЕЕДОП в електронен вид. 

Разяснения във връзка със задължителното представяне на Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид. 

Важно! Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в 

електронен вид. За тази цел на сайта на Възложителя, на линк (посочен в поле 

I.3―Комуникация― на обявлението), който директно води към настоящата поръчка е 

предоставен ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и WORD. 

ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните варианти: 

Първи вариант: 

Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. 

Информационната система за ЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала 

за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги―/ Електронни услуги на Европейската 

комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. 

При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното: 

Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на 

Възложителя на устройство на заинтересованото лице. 

Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк 

https://ec.europa.eu/tools/espd, да избере български език, с което действие се влиза в 

системата за електронно попълване на ЕЕДОП. 

Трето – На въпрос „Вие сте?― избира опция „Икономически оператор―. След 

маркиране на бутона „Икономически оператор―, Системата дава възможност за избор 

на три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП―, „Обедините два ЕЕДОП― и „Въведете 

отговор―. Трябва да се избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП―. След като се маркира 

горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП―, кликва се върху 

прозореца „Browse―, след което се избира от устройството на заинтересованото лице, 

сваленият от него ЕЕДОП във формат XML. 

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd
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Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, 

системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като 

се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата. 

Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат 

задължение да подпишат ЕЕДОП. 

Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, 

който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя 

офертата. 

Втори вариант: 

Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр, 

подготвен от Възложителя в WORD формат. 

В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен 

подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, 

непрозрачна опаковка, с която се представя офертата. 

Третата 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, като участникът задължително посочва този интернет адрес в 

описа на документите. 

3.2.1. Указание за подготовка на ЕЕДОП: 

3.2.1.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната 

информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които 

се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация. 

Важно: 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, 

ако има такива. 

3.2.1.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, 

за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 

3.2.1.1.  

3.2.1.3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП 

се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на 

обединението. 

3.2.1.4. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата 

се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват въможността, 

когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и 

подписан електронно ЕЕДОП.  
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В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя 

декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на 

подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп 

до документа. 

3.2.1.5. В ЕЕДОП 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. 

3.2.1.6. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече 

от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост 

от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 

състояние, информацията относно изискванията по чл. 54. ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

попълва в отделен ЕЕДОП за всяко или за някои от лицата. 

В случаите по т.3.2.1.6., когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, 

свързани критериите за подбор се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

3.2.1.7. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или 

посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата 

той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се 

описват в ЕЕДОП. 

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

приложимо. 

3.3.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от 

възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, 

че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

3.3.1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

3.3.1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3.3.1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 

нарушения. 

3.3.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят 

следните документи: 

3.3.2.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ 

за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 

на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

3.3.2.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

3.3.2.3. съгласно изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – документ за извършено 

изцяло плащане по дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на 

труда. 
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Важно: 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. 

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или 

прекратяване на процедурата. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден 

актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или 

концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за 

времето, определено с присъдата или акта. 

3.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединение, в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан 

от лицата включени в обединението.  

Документът следва да съдържа следната информация: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

3.5. Техническо предложение, съдържащо: 

3.5.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

3.5.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане 

по образец; 

3.5.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по 

образец; 

3.5.4. декларация за срока на валидност на офертата по образец; 

4. Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри " 

а) „Ценово предложение” - по образец, подписано от представляващия участника 

или упълномощено лице. 

 Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри " не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената; 

 Участници, които и по какъвто 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. 

5. Запечатване 

5.1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочва:  

 

Агенция по вписванията  

гр. София, п.к. 1111 ул. „Елисавета Багряна“ № 20 

О Ф Е Р Т А 
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За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:      

„……………………………………………“ чрез публично състезание 

Оферта от: ………………………………………………… 

  
/наименование на участника/ и /наименование на членовете на обединението, ако е приложимо/ 

Адрес за кореспонденция: ………………….. 

Телефон: ………………………… 

Факс: …………………………….. 

e-mail: …………………………… 

 

5.2. Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на опаковката―, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри―, 

който съдържа ценовото предложение. 

5.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-

горе начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата  

обществена поръчка. 

6. Място и срок за подаване на оферти 

6.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител 

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, п.к. 

1111, ул. "Елисавета Багряна" 20, деловодството на Агенция по вписванията, всеки работен 

ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. 

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

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

възложителя. 

6.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

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

процедурата. 

6.6. 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). 

7. Приемане и връщане на оферти 

7.1. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ 

номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. 

7.2. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или 

в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се 

връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия 

регистър. 

7.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите 

посочен в обявлението за оповестяване на поръчката, пред мястото, определено за тяхното 

подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от 

представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се 

приемат. 

7.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 

7.3. 

8. Отваряне на офертите 
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8.1. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която 

ще започне своята работа в часа и на датата, посочени в Обявлението за обществената 

поръчка в сградата на Агенция по вписванията на адрес гр. София, ул. "Елисавета 

Багряна" 20. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се 

уведомяват писмено. 

8.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 
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V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. СПИСЪК С АДРЕСИ 

 

 

№ Наименование  Мярка 
Прогнозно 

количество 

1 2 3 4 

1 

Копирна хартия A4, клас А - висококачествена хартия за 

всички видове офис устройства /пакет 500 листа/ 

*Плътност минимум 80 гр/кв.м. 

  *Непрозрачност минимум 93.5%,  

* Белота минимум CIE 164,      

  *Дебелина минимум 104 микрона;    

  *Възможност за двустранен печат и копиране 

  *Отлично качество  на изображението  

пакет 28 000 

2 

Копирна хартия A3 - висококачествена хартия за всички 

видове офис устройства /пакет 500 листа/ 

*Плътност минимум 80 гр/кв.м. 

  *Непрозрачност минимум 93.5%, 

 * Белота минимум CIE 164,      

  *Дебелина минимум 104 микрона;    

  *Възможност за двустранен печат и копиране 

  *Отлично качество  на изображението  

пакет 1000 

 

Съгласували: 

Райна Давидова – директор на дирекция „ФСДУС― 

Тодор Тодоров – началник на отдел „УС― 

 

Изготвили: 

Васил Витанов – ст. експерт в отдел „УС― 

Сияна Кръстева – гл.експерт в отдел  „УС― 
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Списък с адресите на Агенция по вписванията за доставка на нерециклирана 

копирна хартия 

 Администрация град адрес телефон за контакт 

1 Служба по 

вписванията 

Айтос гр. Айтос, ул."Цар 

Освободител" № ЗА 

0558 / 28 994 

2 Служба по 

вписванията 

Ардино гр. Ардино, 

ул."Републиканска" № 6 

03651/40 16 

3 Служба по 

вписванията 

Асеновград гр. Асеновград, ул. "Цар 

Иван Асен II" № 6 

0331/64 323 

4 Служба по 

вписванията 

Балчик гр. Балчик, ул."Стара 

планина" № 2 ет.2 

0579/77 024 

5 Служба по 

вписванията 

Белоградчик гр. Белоградчик , ул. "Княз 

Борис 1" № 45 

0936/54 170 

6 Служба по 

вписванията 

Берковица гр. Берковица, пл."Йордан 

Радичков" № 2 

0953/88 589 

7 Служба по 

вписванията 

Благоевград гр. Благоевград, пл."Васил 

Левски" № 1 

073/83 17 11 

8 Служба по 

регистрация 

Благоевград гр. Благоевград, ул."Даме 

Груев" № 38 

073/88 70 13 

9 Служба по 

вписванията 

Ботевград гр.Ботевград, ул."Свобода" 

№  3 Б 

0723/60 341 

10 Служба по 

вписванията 

Брезник гр. Брезник, 

ул."Пролетарска" №4 

07751/21 12 
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11 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Бургас гр. Бургас, ул."Жени 

Патева" № 1 

056/878 

481;484;488 

12 Служба по 

вписванията 

Бяла гр.Бяла, пл. "Екзарх Йосиф 

І" № 6, обл. Русе 

0817/21 62 

13 Служба по 

вписванията 

Бяла Слатина гр. Бяла Слатина, ул. 

"Димитър Благоев" № 85 

0915/82 127 

14 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Варна гр. Варна, ул. "8-ми 

приморски полк" № 54 

052/786 413 

15 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Велико 

Търново 

гр. В. Търново, ул. "Цанко 

Церковски" № 40 

062/60 52 53 

16 Служба по 

вписванията 

Велинград гр. Велинград, ул."Хан 

Аспарух" № 3 

0359/5 12 81 

17 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Видин гр. Видин, пл."Бдинци" № 1 094/60 73 31 

18 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Враца гр. Враца, ул. "Ал. 

Стамболийски" № 7 

092/669 682, 5, 6, 

7,669,690 

19 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Габрово гр. Габрово , ул. "Лазар 

Донков" № 5 

066/81 507 

20 Служба по 

вписванията 

Генерал 

Тошево 

гр. Ген. Тошево, ул. 

"Опълченска" № 21 

05731/25 19 

21 Служба по 

вписванията 

Горна 

Оряховица 

гр. Горна Оряховица, 

ул."Христо Ботев" № 2 

0618/64 340 

22 Служба по 

вписванията 

Гоце Делчев гр. Гоце Делчев, ул."Отец 

Паисий" № 25 

0751/61 139 

23 Служба по 

вписванията 

Гълъбово ул. "Стефан Стамболов" № 2 0418/65 436 

24 Служба по 

вписванията 

Девин гр. Девин, ул."Ал. Костов" 

№ 8 

03041/25 76 
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25 Служба по 

вписванията 

Девня гр.Девня, ул."Строител" № 

12 

0519/22 33 

26 Служба по 

вписванията 

Димитровград гр. Димитровград, 

бул."Раковски" № 13 

0391/6 31 66 

27 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Добрич гр. Добрич, бул. "Добруджа" 

№ 32А 

058/838 

501,2,4,6,838511 

28 Служба по 

вписванията 

Дряново гр. Дряново, ул."Бачо Киро" 

N 21 

0676/7 50 72 

29 Служба по 

вписванията 

Дулово гр.Дулово, ул."Васил 

Левски" № 12 

0864/2 23 32 

30 Служба по 

вписванията 

Дупница гр.Дупница, 

ул."Николаевска" № 15 

0701/5 15 98 

31 Служба по 

вписванията 

Елена гр.Елена, ул."Йеромонах 

Йосиф Брадати" № 2 

06151/62 94 

32 Служба по 

вписванията 

Елин Пелин гр.Елин Пелин, 

ул."Владимир Заимов" № 1 

0725/60 140 

33 Служба по 

вписванията 

Елхово гр. Елхово, ул. "Пирот" № 2 0478/88 209 

34 Служба по 

вписванията 

Етрополе гр. Етрополе, бул. "Руски" 

№ 105 

0720/66 711 

35 Служба по 

вписванията 

Златоград гр.Златоград, бул. 

"България" № 120 

03071/25 33 
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36 Служба по 

вписванията 

Ивайловград гр. Ивайловград, ул. 

"България" № 42 

03661/80 93 

37 Служба по 

вписванията 

Исперих гр. Исперих, ул."Дунав" № 2 08431/46 47 

38 Служба по 

вписванията 

Ихтиман гр. Ихтиман, ул."Иван 

Вазов" № 1 

0724/8 34 08 

39 Служба по 

вписванията 

Каварна гр.Каварна, ул."Дончо 

Стойков" № 8 

0570/831 43 

40 Служба по 

вписванията 

Казанлък гр. Казанлък, ул."Отец П. 

Хилендарски" № 16 

0431/63 681 

41 Служба по 

вписванията 

Карлово гр. Карлово, 

бул."Освобождение" № 4 

0335/919 12 

42 Служба по 

вписванията 

Карнобат гр. Карнобат, ул. "Г. 

Димитров" № 2 

0559/22 203 

43 Служба по 

вписванията 

Кнежа гр. Кнежа, ул."Марин Боев" 

№ 71 

09132/62 05 

44 Служба по 

вписванията 

Козлодуй гр. Козлодуй, ул."Св. Св. 

Кирил и Методий" № 5 

0973/80 070 

45 Служба по 

вписванията 

Костинброд гр. Костинброд, ул. 

"Патриарх Евтимий" № 1 

0875/11 21 14 

46 Служба по 

вписванията 

Котел гр. Котел, ул. "Раковски" № 

58 

0453/4 24 47 
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47 Служба по 

вписванията 

Крумовград гр. Крумовград, пл. 

"България" № 17 

03641/77 22 

48 Служба по 

вписванията 

Кубрат гр. Кубрат, ул."Цар Иван 

Асен" № 4 

0848/7 25 12 

49 Служба по 

вписванията 

Кула гр. Кула, ул."Иван Кръстев" 

№ 48 

0938/3 31 40 

50 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Кърджали гр. Кърджали, 

бул."Беломорски" № 48 

0361/62 664 

51 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Кюстендил гр. Кюстендил, ул. 

"Гороцветна" № 29А 

078/550 575 

52 Служба по 

вписванията 

Левски гр. Левски, ул. "България" 

№ 58 

0650/82 420 

53 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Ловеч гр. Ловеч. ул. "Търговска" № 

41 

068/60 47 15 

54 Служба по 

вписванията 

Лом гр.Лом, пл."Свобода" № 8 0971/66 079 

55 Служба по 

вписванията 

Луковит гр. Луковит, ул."Раковска" 

№6 

0697/52421 

56 Служба по 

вписванията 

Мадан гр. Мадан, 

бул."Обединение" № 8 

0308/2 23 05 

57 Служба по 

вписванията 

Малко 

Търново 

гр. Малко Търново, 

ул."Райна Княгиня" № 3 

05952/36 58 
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58 Служба по 

вписванията 

Мездра гр.Мездра, ул. "Св. Св. 

Кирил и Методий" № 21 

0910/922 48 

59 Служба по 

вписванията 

Момчилград гр. Момчилград, ул. "Петър 

Мирчев" № 2 

03631/60 65 

60 Служба по 

вписванията 

Монтана гр. Монтана, ул. "Граф 

Игнатиев" № 4 

096/30 75 22 

61 Служба по 

регистрация 

Монтана гр. Монтана, ул. "Св. 

Климент Охридски" № 5а, 

ет. 3, офис 304 

096/359 280, 1, 2 

62 Служба по 

вписванията 

Несебър гр. Несебър, ул."Г. 

Раковски" № 2 

0554/432 68 

63 Служба по 

вписванията 

Никопол гр. Никопол, ул."Европа" № 

14 

06541/27 07 

64 Служба по 

вписванията 

Нова Загора гр. Нова Загора, 

ул."Преславска" № 60 

0457/62 709 

65 Служба по 

вписванията 

Нови Пазар гр. Нови пазар, ул."Цар 

Освободител" № 31 

0537/2 22 23 

66 Служба по 

вписванията 

Омуртаг гр.Омуртаг, пл. 

"Независимост", п.код. 7900 

0605/6 23 02 

67 Служба по 

вписванията 

Оряхово гр.Оряхово, ул. "Андрей 

Чапразов" №27 

09171/22 79 

68 Служба по 

вписванията 

Павликени гр. Павликени, ул."Атанас 

Хаджиславчев" № 8 

0610/5 21 42 
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69 Служба по 

вписванията 

Пазарджик гр. Пазарджик, ул."Хан 

Крум" № 3 

034/44 23 04 

70 Служба по 

регистрация 

Пазарджик гр. Пазарджик, 

ул."К.Величков" № 20 

034/44 21 39 

71 Служба по 

вписванията 

Панагюрище гр. Панагюрище, ул."Петко 

Мачев" № 2 

0357/6 33 52 

72 Служба по 

вписванията 

Перник гр. Перник, ул."Търговска" 

№ 37 

076/60 07 32 

73 Служба по 

регистрация 

Перник гр. Перник, пл. "Свети Иван 

Рилски" № 1Б 

076/68 87 00 

74 Служба по 

вписванията 

Петрич гр. Петрич, ул."Цар Борис 

III" № 28 

0745/62 083 

75 Служба по 

вписванията 

Пещера гр. Пещера, бул."Васил 

Левски" № 2А 

0350/621 77 

76 Служба по 

вписванията 

Пирдоп гр.Пирдоп, ул."Цар 

Освободител" № 47 

07181/51 28 

77 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Плевен гр. Плевен, ул. „Хаджи 

Димитър‖ №2 

064/803702, 804918 

78 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Пловдив гр.Пловдив, бул. „6-ти 

Септември‖ 152 

032/27 91 40, 27 91 

53 

79 Служба по 

вписванията 

Поморие гр. Поморие, ул. „Цар 

Калоян" № 1 

0596/22 533 
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80 Служба по 

вписванията 

Попово гр. Попово, ул. "Александър 

Стамболийски" № 1 

0608/4 27 76 

81 Служба по 

вписванията 

Велики 

Преслав 

гр. Велики Преслав, ул. "Б. 

Спиров" № 80 

0538/4 25 00 

82 Служба по 

вписванията 

Провадия гр. Провадия, ул. "Ап. 

Стамболийски" № 23 

0518/4 22 59 

83 Служба по 

вписванията 

Първомай гр. Първомай, ул. "Христо 

Ботев" № 13 

0336/6 45 95 

84 Служба по 

вписванията 

Раднево гр.Раднево, ул. "Тачо 

Даскалов" № 1 

0417/82 927 

85 Служба по 

вписванията 

Радомир гр. Радомир, ул."Кирил и 

Методий" №22 

0777/80 604 

86 Служба по 

вписванията 

Разград гр. Разград, 

пл."Независимост" № 2 

084/662 979 

87 Служба по 

регистрация 

Разград гр. Разград, ул. Никола 

Вапцаров №4(бивш магазин 

Ален Мак) 

084/66 26 15 

88 Служба по 

вписванията 

Разлог гр. Разлог, ул."Иларион 

Макариополски" № 23 

0747/80 548 

89 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Русе гр. Русе, ул."Църковна 

независимост" №16 ет.3 и 

ет.5 

082/82 83 56;82 83 

57 

90 Служба по 

вписванията 

Самоков гр. Самоков, ул. "Бачо Киро" 

№ 1 

0722/66 741 
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91 Служба по 

вписванията 

Сандански гр. Сандански, 

ул."Македония" № 57 

0746/30 234; 32 245 

92 Служба по 

вписванията 

Свиленград гр. Свиленград, ул. "Г. 

Бенковски" № 12 

0379/72 027 

93 Служба по 

вписванията 

Свищов гр.Свищов, ул. "Димитър 

Анев" № 2 

0631/60 887 

94 Служба по 

вписванията 

Своге гр. Своге, ул. "Александър 

Вутимски" № 9 ет.2 стая 202 

0726/2 52 24 

95 Служба по 

вписванията 

Севлиево гр. Севлиево, ул. "Стефан 

Пешев" № 6 

0675/3 41 98 

96 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Силистра гр. Силистра, ул."Христо 

Смирненски" № 2 

086/87 11 14 

97 Служба по 

вписванията 

Сливен гр. Сливен, пл."Хаджи 

Димитър" № 2 

044/62 35 30 

98 Служба по 

регистрация 

Сливен гр. Сливен, бул."Цар 

Освободител" № 4 

044/610470, 1 

99 Служба по 

вписванията 

Сливница гр. Сливница, 

пл."Съединение" № 1 

0727/4 24 83  

100 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Смолян гр. Смолян, бул."България" 

№ 14 

0301/65 987  

 0301/12 76 00 

101 Централно 

управление 

София гр. София, ул. "Елисавета 

Багряна" № 20 

02/9486 214, 171  
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102 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

София гр. София, ул. "Елисавета 

Багряна" № 20 

02/9486  112, 9486 

336, 9486 338; 204, 

217; 164, 252 

103 Служба по 

вписванията 

Средец гр.Средец, пл."Георги 

Димитров" № 2 

05551/72 99 

104 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Стара Загора гр. Стара Загора, бул. "Цар 

Симеон Велики" № 108 

042/693603; 604 

105 Служба по 

вписванията 

Тервел гр. Тервел, ул."Св. Св. 

Кирил и Методий" № 2 

05751/24 30 

106 Служба по 

вписванията 

Тетевен гр. Тетевен, ул."Хр. Ботев" 

№ ЗА 

0678/5 34 40 

107 Служба по 

вписванията 

Тополовград гр. Тополовград, ул."Иван 

Вазов" № 2 

0470/5 32 83 

108 Служба по 

вписванията 

Троян гр. Троян, пл."Възраждане" 

№ 1 

0670/60 731 

109 Служба по 

вписванията 

Трън гр. Трън, ул. "Г. Димитров" 

№ 7 

Служба по 

вписванията 

110 Служба по 

вписванията 

Трявна гр. Трявна, ул."Бачо Киро" 

№ 1 

Служба по 

вписванията 

111 Служба по 

вписванията 

Тутракан гр. Тутракан, ул. 

"Трансмариска" № 6 

Служба по 

вписванията 

112 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Търговище гр. Търговище, пл. "Стефан 

Караджа" № 1 

Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 
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113 Служба по 

вписванията 

Харманли гр. Харманли, 

пл."Възраждане" №11 

Служба по 

вписванията 

114 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Хасково гр. Хасково, бул."Враня" № 

1 

Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

115 Служба по 

вписванията 

Царево гр. Царево, ул. 

"Крайморска" № 26 

Служба по 

вписванията 

116 Служба по 

вписванията 

Чепеларе гр. Чепеларе, 

ул."Беломорска" № 48 

Служба по 

вписванията 

117 Служба по 

вписванията 

Червен бряг гр. Червен бряг, ул. "Екзарх 

Йосиф" № 6 

Служба по 

вписванията 

118 Служба по 

вписванията 

Чирпан гр. Чирпан, ул. "Г. 

Димитров" № 28 

Служба по 

вписванията 

119 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Шумен гр. Шумен, ул."Съединение" 

№ 107 

Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

120 Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

Ямбол гр. Ямбол, ул. "Жорж 

Папазов" № 1 

Служба по 

вписванията и 

Служба по 

регистрация 

 

 

 

Съгласували: 

Райна Давидова – директор на дирекция „ФСДУС― 

Тодор Тодоров – началник на отдел „УС― 

 

Изготвили: 

Васил Витанов – ст. експерт в отдел „УС― 

Сияна Кръстева – гл.експерт в отдел  „УС― 
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VІ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Обществената поръчка се възлага въз основа на  „икономически най-изгодната 

оферта‖.   

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „най-ниска цена― по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП 

 

VIІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите 

1.1. Възложителят назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите след изтичане на срока за приемане на офертите. 

1.2. Възложителят определя за членове на комисията лица, които нямат конфликт на 

интереси с участниците. 

1.3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са 

узнали във връзка със своята работа в комисията. 

1.4. Членовете на комисията представят на възложителя декларация за съответствие 

на изискванията по т. 1.2 след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от 

процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства. 

1.5. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че: 

1.5.1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си; 

1.5.2. е възникнал конфликт на интереси. 

1.6. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола 

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

2. Публично отваряне на офертите 

2.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

2.1.1. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата 

самоличност и представяне на съответните пълномощни. 

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

комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

2.2.  Възложителят се възползва от възможността дадена му в чл. 181, ал. 2 от ЗОП и 

предвижда комисията да извърши оценката на ценовите предложения на участниците 

преди провеждането на предварителен подбор. 

2.2.1. Комисията отваря запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното 

постъпване и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на 

участниците по съответните показатели за оценка (предложена цена и срок на 

изпълнение). 

2.2.2. Най-малко трима от членовете й подписват техническото и ценовото 

предложение на всеки участник.  

2.2.3. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото и ценовото предложение. 

С извършване на действията по т. 2.2.1 - 2.2.3 приключва публичната част от 

заседанието на комисията. Комисията продължава своята работа в закрито заседание. 

3. Действия на комисията след публичното отваряне на офертите 
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3.1. Комисията разглежда представените оферти и оценява, съгласно избрания 

критерий за възлагане, тези от тях, които съответстват на предварително обявените 

условия. 

3.2. Комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите 

за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки. 

3.3. 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 писмено уведомява участника. 

3.4. В срок до 5 (пет) работни дни от получаването на уведомлението участникът 

може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация.   

3.5. Комисията разглежда документите по т. 3.2. и 3.4. до установяване на 

съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама 

участници, които класира на първо и второ място.  

3.6. На останалите участници, чийто оферти са оценени, не се класират. 

VІIІ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

1. Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

1.1. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

1.2. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са 

изпълнени следните условия: 

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите 

по чл. 54, ал. 3, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо - и на 

недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на кандидатите; 

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

2. Прекратяване на процедурата 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

мотивирано решение в случаите, определени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП. 

ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Сключване на договор 

1.1. Възложителят сключва договор с участника, класиран на първо място и 

определен за изпълнител. 

1.2. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договор, 

възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория 

класиран участник и да сключи договор с него. 

1.3. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, представен в 

документацията и включва всички предложения от офертата на участника, въз основа на 

които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, 

участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за 

обществената поръчка. 

1.4. В случай че 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 
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данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

1.5. Възложителят няма право да сключва договор преди изтичане на 14 дни от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

1.6. Възложителят няма право да сключва договор с избрания изпълнител преди 

влизане в сила на всички решения по процедурата. 

1.7. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и 

ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане 

на обществената поръчка. 

2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на 

договора 

2.1. Преди сключването на договора, участникът, определен за изпълнител, представя 

следните документи: 

а) документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП; 

б) документи за доказване на липсата на основания за отстраняване съгласно 

изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗОП: 

1. За обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 

2. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите 

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

участника; 

3. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – 

удостоверение от органите на ИА‖Главна инспекция по труда‖ и Декларация за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 

Забележка: Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП се издава в 15-дневен 

срок от получаване на искането от участника, избран за изпълнител. 

4. За обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП – удостоверение, издадено от 

Агенцията по вписванията. 

в) актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор. 

Важно: Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 

има такива. 

в) гаранция за изпълнение на договора. 

г) декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн., ДВ, бр. 27 от 

27.03.2018 г., в сила от 31.03.2018 г.), в която участникът следва да декларира дали са 

налице обстоятелствата по чл.42, ал.2 , т.2, чл.59, ал.1, т.3 и чл.66, ал.2 от ЗМИП - по 

Приложение №2 от ППЗМИП. 

Забележка: Съгласно чл.42, ал.2 , т.2 от ЗМИП, Възложителят следва да изиска 

представяне от страна на участника писмена декларация с цел установяване дали 

лицето попада в някоя от категориите по чл. 36 от ЗМИП, т.е. видна политическа 

личност. 

Съгласно чл.59, ал.1, т.3 Възложителят следва да изиска представяне от страна на 

законния представител или от пълномощника на юридическото лице - участник писмена 

декларация с цел идентифицирането на всяко физическо лице, което е действителен 

собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образование. 

Съгласно чл.66, ал.2 Възложителят следва да изиска представяне от клиента или 

от неговия законен представител или пълномощник писмена декларация с цел изясняване  

произхода на средствата. 
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Забележка: Участник в процедура по възлагане на обществена поръчка е клиент по 

смисъла на ЗМИП (вж.§1 т.9 от ДР на ЗМИП). 

Горепосочените основания са императивно регламентирани в ЗМИП и задължават 

Възложителя да изиска декларирането на съответните обстоятелства. Поради липсата 

на посочен образец на декларации, както и липсата на приет към момента на съставяне 

на настоящите Указания Правилник за прилагане на Закона, Възложителят изисква 

декларирането на тези обстоятелства. да се извършва в свободен текст. 

2.2. Когато обстоятелствата в документите по т. 2.1, б. „б‖ са достъпни чрез публичен 

безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 

орган на възложителя по служебен път, възложителят няма право да ги изисква. 

2.3. Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответния документ по т. 2.1, б. „б‖, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

2.4. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според 

закона на държавата, в която е установен. 

2.5. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 

национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. 

3. Сключване на договор с подизпълнител 

3.1. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. 

3.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят 

изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

3.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната 

доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на 

обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на 

договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от 

договора за подизпълнение. 

4. Изменение на договора 

Договорът може да бъде изменен с възможност възложителят да поръча и 

изпълнителят да му достави над посочените прогнозни количества от който и да е от 

артикулите срещу заплащане на единичните цени съгласно Ценовото предложение на 

изпълнителя до достигане на праговата стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

1. Подлежащи на обжалване актове 

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност 

пред Комисията за защита на конкуренцията. 

2. Подаване на жалба 
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2.1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от 

уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването 

или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 

2.2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до 

възложителя, чието решение се обжалва. 

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва: 

3.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие 

или събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието. 

3.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се 

взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. 

Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден. 

3.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време 

на възложителя. 

4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни 

дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.  
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Образец 1 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПОДРЕДБАТА ИМ1 

 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

Страници от 

офертата (от 

стр. … до стр. 

…) 

 Документи за подбор  

1.  ―ЕЕДОП‖  

2.   

3.   

 

2. “Техническо предложение”  

2.1. 

 

 
 

2.2. 

 
  

   

   

 

3. “Ценово предложение”  

3.1.   

3.2.   

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:  

         [печат, когато е 

приложимо] 

                                                 
1 Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети 

страни за всякакви цели или от лице, упълномощено да изготви и/или подаде офертата. 

Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на 

обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура. 

В таблиците се добавят толкова редове, колкото са необходими. 
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Образец  2 

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 ЕЕДОП
2
. Позоваване на съответното обявление

3
, 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. 

Идентифициране на възложителя
4
 Отговор: 

Име:   

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: 

Название или кратко описание на 

поръчката
5
: 

 

Референтен номер на досието, определен 

от възлагащия орган или възложителя (ако 

[   ] 

                                                 
2
 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите 

органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни 
3
 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в 

състезателна процедура, или обявление за поръчка. 
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, 
обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система. 
4
 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна 

процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на 
обществени поръчки. 
5
 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 
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е приложимо)
6
: 

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:  [……] 

Лице или лица за контакт
7
: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко 

или средно предприятие ли е
8
? 

[] Да [] Не 

Само в случай че поръчката е запазена
9
: 

икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално 

предприятие
10

, или ще осигури 

[] Да [] Не 

 

 

 

                                                 
6
 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 

7
 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 

8
 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия 

(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.  
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен 
счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен 
счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко 
от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 
43 милиона евро. 
9
 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 

10
 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно 

положение. 
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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. 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

Ако „да”: 

Моля, отговорете на въпросите в 

останалите части от този раздел, раздел 

Б и, когато е целесъобразно, раздел В от 

тази част, попълнете част V, когато е 

приложимо, и при всички случаи 

попълнете и подпишете част VI.  

а) Моля посочете наименованието на 

списъка или сертификата и съответния 

регистрационен или сертификационен 

номер, ако е приложимо: 

б) Ако сертификатът за регистрацията 

или за сертифицирането е наличен в 

електронен формат, моля, посочете: 

 

в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво 

се основава регистрацията или 

сертифицирането и, ако е приложимо, 

класификацията в официалния списък
11

: 

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: 

 

 

 

 

 

 

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): 

                                                 
11

 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
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д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социално-осигурителни 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:  

[……][……][……][……] 

Форма на участие: Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори
12

? 

[] 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: 

                                                 
12

 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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Пълното име  

заедно с датата и мястото на раждане, ако 

е необходимо:  

[……]; 

[……] 

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

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Ако е необходимо, моля да предоставите 

подробна информация за 

представителството (форми, обхват, цел...): 

[……] 

 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор, посочени в 

част IV, и критериите и правилата (ако има 

такива), посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

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

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

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

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

които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено 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 субекти
13

, 

доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият 

оператор ще използва. 

 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма 

да използва 

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

орган или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

                                                 
13

 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 
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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 организация
14

: 

2. Корупция
15

: 

3. Измама
16

: 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности
17

: 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
18

 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора
19

 

Основания, свързани с наказателни 

присъди съгласно националните 

разпоредби за прилагане на основанията, 

посочени в член 57, параграф 1 от 

Директивата: 

Отговор: 

                                                 
14

 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно 
борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
15

 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на 
Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 
1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в 
частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно 
определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор. 
16

 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 
27.11.1995 г., стр. 48). 
17

 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата 
срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, 
помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково 
решение. 
18

 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 
октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 
19

 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за 
замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). 
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Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, 

което е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което 

има правомощия да го представлява, да 

взема решения или да упражнява контрол 

в рамките на тези органи, окончателна 

присъда във връзка с едно от изброените 

по-горе основания, която е произнесена 

най-много преди пет години, или съгласно 

която продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в присъдата?  

[] Да [] Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……]
20

 

Ако „да”, моля посочете
21

: 

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): [……][……][……][……]
22

 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да 

докаже своята надеждност въпреки 

наличието на съответните основания за 

изключване
23

 („реабилитиране по своя 

инициатива‖)? 

[] Да [] Не  

Ако „да”, моля опишете предприетите 

мерки
24

: 

[……] 

 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ 

ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 

Отговор: 

                                                 
20

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
21

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
22

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
23

 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС. 
24

 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), 
обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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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? 

– 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? 

Данъци Социалноосигурителни 

вноски 

 

a) [……] 

б) [……] 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да”, моля, 

опишете подробно: 

[……] 

 

a) [……]б) [……] 

 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да”, моля, опишете 

подробно: [……] 

Ако съответните документи по 

отношение на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа):
 

25
 

[……][……][……][……] 

                                                 
25

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ
26

 

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: 

Икономическият оператор нарушил ли е, 

доколкото му е известно, задълженията 

си в областта на екологичното, 

социалното или трудовото право
27

? 

[] Да [] Не 

Ако „да”, икономическият оператор взел ли е 

мерки, с които да докаже своята надеждност 

въпреки наличието на основанието за 

изключване („реабилитиране по своя 

инициатива‖)? 

[] Да [] Не 

Ако да”, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор в една от 

следните ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, 

възникваща от сходна процедура съгласно 

националните законови и подзаконови 

актове
28

, 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, 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

                                                 
26

 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
27

 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в 
националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 
от Директива 2014/24/ЕС 
28

 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената 
поръчка. 
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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 обстоятелства
29

? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение
30

?  

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 интереси
31

, 

свързан с участието му в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да”, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Икономическият оператор или свързано 
с него предприятие, предоставял ли е 

консултантски услуги на възлагащия 

орган или на възложителя или участвал 

ли е по друг начин в подготовката на 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка? 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 

                                                 
29

 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, 
изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за 
дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. 
30

 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в 
документацията за обществената поръчка. 
31

 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за 
обществената поръчка. 
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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): 

[……][……][……][……]
32

 

В случай че се прилага някое 

специфично национално основание за 

изключване, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива?  

Ако „да”, моля опишете предприетите 

мерки:  

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

 

Част IV: Критерии за подбор 

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

икономическият оператор заявява, че 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако 

възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор 

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

попълва в друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани критерии 

за подбор 

Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 

подбор: 

[] Да [] Не 

                                                 
32

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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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 установен

33
: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

[…] 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2) При поръчки за услуги: 
Необходимо ли е специално разрешение 

или членство в определена организация, 

за да може икономическият оператор да 

изпълни съответната услуга в държавата 

на установяване?  

 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: […] 

[] Да [] Не 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

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

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

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 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

                                                 
33

 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите 
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение 
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обявление или в документацията за 

поръчката, е както следва
34

(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

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 

следва
35

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация 

относно оборота (общия или конкретния) 

за целия изискуем период, моля, посочете 

датата, на която икономическият оператор 

е учреден или е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения
36

, 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 у
37

 — и стойността): 

[…], [……]
38

 

 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност” възлиза 

на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите […] 

                                                 
34

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
35

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
36

 Например съотношението между активите и пасивите. 
37

 Например съотношението между активите и пасивите. 
38

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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икономически или финансови 

изисквания, ако има такива, които може 

да са посочени в съответното обявление 

или в документацията за обществената 

поръчка, икономическият оператор 

заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената  поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

 

 

 

  

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

 

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

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

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

Технически и професионални 

способности 

Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период
39

 

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 период
40

 

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 субекти
41

: 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [……] 

Описание Суми Дати Получат

ели 

    
 

                                                 
39

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от 
пет години. 
40

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от 
три години. 
41

 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и 
частните клиенти за съответните доставки или услуги. 
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2) Той може да използва следните 

технически лица или органи
42

, особено 

тези, отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият оператор ще 

може да използва технически лица или 

органи при извършване на строителството: 

[……] 

 

 

[……] 

3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване 

и изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще 

бъде в състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги или, 

по изключение, за стоки или услуги, 

които са със специално предназначение: 
Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки
43

 на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и изследване, с 

които разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

 

 

[] Да [] Не 

6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в обявлението, 

или в документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление 

на околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал през 

Година, средна годишна численост на 

състава: 

[……],[……], 

                                                 
42

 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но 
чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП. 
43

 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен 
официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 
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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 

подизпълнител
44

 изпълнението на 

следната част (процентно изражение) от 

поръчката: 

[……] 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки 

на продуктите, които не трябва да са 

придружени от сертификати за 

автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият 

оператор декларира, че ще осигури 

изискваните сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

[…] [] Да [] Не 

 

 

 

 [] Да[] Не  

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

Ако „не”, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

                                                 
44

 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва 
капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част 
II, раздел В по-горе. 
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моля, посочете: [……][……][……][……] 

 

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? 

Ако „не”, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 
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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 

на разположение в електронен формат
45

, 

моля, посочете за всички от тях:  

[……] 

 

 

[…] [] Да [] Не
46

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……]
47

 

Част VI: Заключителни положения 

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

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

неверни данни. 

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

представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, 

освен в случаите, когато: 

                                                 
45

 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

46
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

47
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи 

чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, 

която е достъпна безплатно
48

; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
49

, 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):  [……] 

 

 

                                                 
48

 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.  
49

 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 
2014/24/ЕС 
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Образец 3  

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор” (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „в” от 

ППЗОП) 

 

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на 

[…] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, 

от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], 

на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], 

регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],във връзка с 

обществена поръчка с предмет: ……………………. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена 

поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи, 

съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъда 

определен за изпълнител, ще сключа договор в законоустановения срок и ще изпълня 

обекта на обществената поръчка, съгласно Договора и Техническите спецификации. 

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

 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 
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Образец  4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП  

за срока на валидност на офертата 

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на 

[…] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, 

от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], 

на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], 

регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],във връзка с 

обществена поръчка с предмет: …………………………….. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Офертата на представлявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка 

(в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява 

правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо 

отговорността на участника до изтичането на …….. месеца считано от датата, която е 

посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата. 

 

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

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 
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Образец 5  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

От участник: .......…………………………...……............................................................  

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

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

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “…………….” 

чрез публично състезание 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

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

процедурата, предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка, доставяме 

всички артикули, описани в техническата спецификация и в пълно съответствие с 

изискванията, поставени в нея като, както следва:  

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

/Всеки участник в табличен вид трябва да представи артикулите, които предлага, 

с техните технически параметри, съгласно техническата спецификация/ 

2. Приемаме срокът за изпълнение на доставките да бъде от сключване на 

договора до 12 (дванадесет) месеца, или до достигане на прага по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. Б от 

ЗОП (което обстоятелство настъпи по-рано). 

3. Приемам срокът на доставка да бъде съгласно образеца на договор. 

4. Приемаме доставяните от нас артикули по индивидуалните договори да 

бъдат: 

1. Нови и неупотребявани; 

2. Произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и 

безпроблемна експлоатация за периода на ползването им; 

3. Доставката на копирната хартия ще се извършва по начина и до местата, 

определени в договора. 

4. В случай на законодателна и/или административна промяна, в резултат на 

което се установява структура в населено място или на адрес, извън посочените в 

Списъка към Поканата и проекта на договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено за 

това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като изпълнението на поръчката обхваща и приемането на 

доставки и от новото населено място, в което е установена съответната структура. 

Приложение: съгласно текста 

Дата: ............           ПОДПИС:................................. 

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/лице, 

включено в обединението-участник) 
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     Образец  6 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От Участник: ...............………………………………………....................................................  

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

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

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “…………..”  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка. 

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията 

на документацията за участие и при следните ценови условия: 

Обща цена за изпълнение:  ………………………………лв. без ДДС, 

……………………………………………лв. с ДДС, определена както следва: 

 

Артикул 

Прогноз

но 

количест

во 

Единичн

а цена 

без ДДС 

Единичн

а цена с 

ДДС 

Обща 

цена 

без 

ДДС 

Обща 

цена с 

ДДС 

1.  

Копирна хартия A4, клас А - 

висококачествена хартия за 

всички видове офис 

устройства /пакет 500 листа/ 

28 000 

пакета 

………

…. 

………

…. 

  

2.  

Копирна хартия A3 - 

висококачествена хартия за 

всички видове офис 

устройства /пакет 500 листа/ 

1000 

пакета 

………

…. 

………

…. 

  

 

В цената за изпълнение на поръчката влизат всички други разходи, необходими 

за извършване на доставка. 

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме 

съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по 

договора в размер на 5 % от цената на договора без ДДС. 

 

Дата: ............          ПОДПИС:................................. 

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/лице, 

включено в обединението-участник) 

  



60 

 

 

 

Образец  7 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП 

 

Подписаният/ата ………………………………………………………..……… 

                                                            (трите имена) 

в качеството си на  

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

                                                              (длъжност) 

на………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника), 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “………………….. “. 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна 

част/части от офертата) от офертата, да се счита за конфиденциална, тъй като 

съдържа търговска тайна. 

 

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в 

предвидените от закона случаи. 

 

 

Дата: ............          ПОДПИС:................................. 

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/лице, 

включено в обединението-участник) 

 

*Забележка: Декларацията по чл. 102 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като 

същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.  

** Забележка: Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП: ,,Участниците не могат да се позовават на 

конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на 

оценка.‖ 
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Проект на договор - Образец 8  

ДОГОВОР 

 

 „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по 

вписванията” 

 

 

Днес, ..................................... год., в гр. ………………., между: 

 

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, ул. "Елисавета Багряна" № 20, код по БУЛСТАТ 131282355, представлявана от 

Габриела Козарева – изпълнителен директор и служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС  

Райна Давидова – директор на дирекция „ФСДУС‖наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, 

от една страна, 

и  

................................................................, със седалище и адрес на управление: 

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

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

ЕИК:………………, представлявано от ........................................(посочва се качеството на 

лицето, подписващо договора), наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга 

страна,  

 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № ….………/ 

…………….2019 г. за избор на изпълнител по поръчка с предмет: „Доставка на 

нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията”, ид. № в РОП 

00447-2019 –ХХХХ, провеждана чрез публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, 

се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ  И СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извърши доставка на нерециклирана копирна хартия, съгласно 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация (Приложение 

№ 1 към договора) и съгласно Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 

№ 2 към договора). 

(2) Видовете копирна хартия по ал. 1 ще бъдат наричани по-нататък „артикули‖ 

или „стоки‖. 
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Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото сключване. Срокът 

за изпълнение е 12 (дванадесет) месеца, считано от влизането в сила, или до достигане на  

стойността на договора по чл. 5, ал. 1 (което обстоятелство настъпи по-рано). 

II.  КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ И ОПАКОВКА. 

Чл. 3.  Доставяните стоки следва да са оригинални, неупотребявани и да отговарят 

на условията и изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и 

Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури опаковка на доставяните стоки, 

която да ги предпази от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането 

им, както и по време на тяхното съхранение в склад. Артикули, доставени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без опаковка или такава с нарушена цялост, могат да не бъдат приети 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и същите да бъдат връщани и заменяни за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

III. ЦЕНА  И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5. (1) Стойността на договора е …………….. лв. без ДДС (…………………….), 

съответно …………….. лв. с ДДС (………………………………………………………...), 

съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №4 към договора).  

(2) Единичните цени за отделните артикули се заплащат съгласно ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. Единичните цени за 

отделните артикули са окончателни за срока на изпълнение на договора и не подлежат на 

промяна, освен в предвидените в закона случаи.  

  (3) Цените включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на 

настоящия договор, включително разходите за опаковка, транспортни разходи, такси, 

мита, застраховки и други до мястото за доставка, посочено в чл. 7. 

  4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поръча и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

му достави до 30 % над посочените прогнозни количества от който и да е от артикулите, 

съобразно конкретните нужди,срещу заплащане на цените съгласно ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се надхвърля максималната стойност на 

договора. 

  (5) Цената по ал. 2 е крайна и не подлежи на промяна за срока на действие на 

договора, освен при нормативни промени. 
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Чл. 6. (1) Цената на артикулите по конкретната заявка се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол за 

извършената доставка и след получаване на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура.  

  (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на доставените стоки в лева, по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

БАНКА: ......................... ;  

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

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

последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на 

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

плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка, са надлежно извършени. 

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, окончателното 

плащане по този договор се извършва, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи 

доказателства за изплатени всички задължения по договора за подизпълнение, освен ако 

при приемането на работата изпълнителят представи на възложителя доказателства, че 

договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от 

подизпълнителя. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва директно разплащане с подизпълнител при 

следните правила: 

1. когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, е предадена 

като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

2. разплащанията по т. 1 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. 

3. към искането по т. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(6) Плащанията се извършват само след получаване на потвърждение от НАП и 

Агенция „Митници―, по реда и условията на Решение № 592/21.08.2018 г. на МС. 

IV. МЯСТО И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА 

Чл. 7. Артикулите, предмет на доставка по този договор, се доставят на 

следния/ите адрес/и  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
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 гр. София, ул. Елисавета Багряна № 20 

 териториалните звена на Агенция по вписванията, съгласно Списък – 

Приложение №2 към договора 

(2) Артикулите се доставят  „до бюро―, т.е. доставят се до помещение, посочено от 

Възложителя. 

(3) В случай на законодателна и/или административна промяна, в резултат на което 

се установява структура в населено място или на адрес, извън посочените в Списъка, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като изпълнението на 

поръчката обхваща и приемането на доставки и от новото населено място, в което е 

установена съответната структура. 

Чл. 8. (1) Срокът за доставка на артикулите е до 7 (седем) работни дни от подаване 

на заявката.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще направи до 3 (три) заявки за срока на договора. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка качествено и в 

срок, без отклонение от договореното и без недостатъци; 

2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на некачествената, непълна или 

дефектна доставка по реда и в сроковете, определени в този договор; 

3. по всяко време на изпълнение на настоящия договор да осъществява текущ 

контрол и проверки относно качеството на доставяните стоки, етапа на изпълнение на 

доставките и други, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. да не приеме и върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ артикули, неотговарящи на някои от 

посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  

1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ артикули по реда и при условията на настоящия договор; 

2. да приеме доставените му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ артикули по реда и при 

условията на настоящия договор. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
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1. да получи цената на доставените артикули по реда и при условията на настоящия 

договор; 

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация и съдействие, необходими му за 

качественото извършване на доставките по чл. 1. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. да достави стока, която съответства по количество, качество, описание и 

опаковка на посоченото в настоящия договор и на приложената към договора оферта; 

2.да достави стока, която да съответства на изискванията на Техническата 

спецификация на артикулите и техническото предложение; 

3. да осъществи доставката до мястото/местата по чл. 7 за своя сметка; 

4. да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени 

дефекти в процеса на изпълнението на договора в срока по чл. 18; 

5. да замени за своя сметка артикули, доставени без опаковка и други изисквания 

съгласно настоящия договор в срока по т. 4; 

6. да предостави достъп до документите, свързани с изпълнението на настоящия 

договор, на упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

7. при използване на подизпълнител:  

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с 

подизпълнителя(ите), посочен(и) в офертата. В срок до 3 (три) календарни дни от 

сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна 

на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или 

на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да 

превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за 

подизпълнение. 

7.2. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на поръчката в срок не по-късно от 2 (два) работни дни от настъпването им. 

7.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на настоящия 

договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 

едновременно следните условия: 

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата, в резултата на която е сключен настоящия договор; 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art66_Al2&Type=201/
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б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

VII. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 

Чл.13. Уведомленията между страните, в това число и заявките за доставка, се  

извършват в писмена форма.  

Чл.14. (1) Упълномощените лица за изпълнение на дейностите по този договор са, 

както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Име, длъжност, телефон, факс, e-mail, адрес:  ………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Име, длъжност, телефон, факс, e-mail, адрес:  …………. 

……………………………………………………………….. 

(2) Всяка страна се задължава при промяна на адреса, телефонни номера, факсове и 

банковите си сметки да уведоми незабавно другата страна в 3 дневен срок. 

(3) За дата на съобщението/уведомлението се смята: 

 датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/ 

уведомлението 

 датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане 

по пощата; 

 датата на приемането – при изпращане по факс. 

 датата на изпращането – при изпращане по електронна поща. 

(4) В случай на неизпълнение на задължението по ал. 1 съобщението / уведомлението 

се счита за редовно връчено.   

VIII.  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 15. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за 

добро изпълнение в размер на …………. лв. (5 % пет процента от цената на договора без 

ДДС).  

(2)  Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ТБ „ТОКУДА БАНК” АД, 

Банкова сметка: BG39 CREX 9260 3314 5487 00 

BIC: CREXBGSF 
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 Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на 

Изпълнителя. 

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция, се представя оригиналът 

й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % (сто процента) 

от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност срока на действие 

на Договора плюс 30 (тридесет) дни. Страните се съгласяват в случай на учредяване на 

банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да 

заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, 

възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, свързани с 

обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за 

сметка на Изпълнителя. 

(4) Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя, е със срок на валидност срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) 

дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 

застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно 

или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на 

неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния 

договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по 

всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя при наличие на 

основание за това, са за сметка на Изпълнителя. 

(5) При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се 

освобождава /възстановява/ в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни 

след изтичане на срока на договора. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се удовлетвори от гаранцията, в случаите, когато в 

негова полза е възникнало вземане от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение, ако в хода 

на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и спорът е отнесен за решаване пред компетентния 

български съд. 

Чл. 16. Обслужването на банковата гаранция/застрахователната полица, таксите и 

други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на 

банковата гаранция/застрахователната полица за целия период на действие на договора, са 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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IX. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ 

Чл. 17. Предаването и приемането на доставката на мястото/местата по чл. 7 се 

извършва с приемо-предавателен протокол. Протоколът трябва да посочва вида и 

количеството на доставените артикули.  Доставките се извършват в рамките на работното 

време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

X.  РЕКЛАМАЦИИ. 

Чл. 18. В случай, че се установят скрити недостатъци и/или дефекти, за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен, същият е длъжен да ги отстрани или замени стоките 

с нови със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът ги прави негодни за 

използване по предназначение, в срок до 2 дни от уведомлението.  

Чл. 19. Всички разходи, свързани с подмяната, транспорта и други на некачествени 

или дефектни стоки през времето на гаранционния срок са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

XI.  НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл. 20. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, 

или изискванията за нея съгласно договора в установения по договора срок, същият 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% (два процента) от стойността на 

дължимата доставка без ДДС, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на 

договора без ДДС. 

Чл. 21. При забава на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 2% (два процента) от стойността на дължимата доставка без ДДС 

за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора 

без ДДС. 

Чл. 22. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 

0.05% от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 3% (три процента) от 

стойността на договора без ДДС. 

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите обезщетения и 

неустойки от сумите дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставените артикули или от 

гаранцията за изпълнение. 

XII.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
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Чл. 24 (1) 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. 

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(4) 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. 

XIII.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 25. (1) Договорът се прекратява: 

1. по взаимно съгласие, изразено в писмена форма. В този случай се подписва 

двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на 

прекратяването. 

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа. 

3. с изтичане на срока, за който е сключен; 

4. при изчерпване на максимално допустимата стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП, 

като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с 10 (десет) дневно 

предизвестие в случаите, в които Изпълнителят системно (три и повече пъти) нарушава 

задълженията си по договора, прекъсне или забави виновно изпълнението му с повече от 3 

(три) дни.  

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие: 

1. при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки, в това число на 

чл. 5, т. 3, б. „б― от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици. 

2. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълни задълженията си. 

3. при достигане на стойността по чл. 5, ал. 1, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при хипотезата на чл. 7(3) от 

ПМС №385/2015 г. – с едностранно 10 (десет) дневно писмено предизвестие. 

XIV.  ОПАЗВАНЕ НА КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл. 26. (1) Страните по договора се задължават да опазват по всички възможни 

начини и чрез всякакви мерки конфиденциална информация, до която получават достъп 

при своите бизнес взаимоотношения. Конфиденциална информация включва, без да се 

ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, 

проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или 

други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за 

конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения договор, 

стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 

професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Страните по договора се задължават да опазват и да не разгласяват пред трети 

лица конфиденциална информация, свързана с другата страна, без да е получила писмено 

разрешение за това. 

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 27. (1) С подписване на настоящия договор страните декларират, че са спазили 

и ще спазват за в бъдеще относимите разпоредби на нормативните актове, уреждащи 

защитата на лични данни по отношение на данните, обработвани за целите на 

изпълнението на настоящия договор. 

(2) При обработване на лични данни, за целите на изпълнение на настоящия 

договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – администратор на лични данни, определя 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обработващ лични данни. 

(3) За целите на изпълнение на настоящия договор се обработват лични данни на 

неограничен кръг лица, съхранявани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са имена, ЕГН, адрес, 

телефон, данни на лицето по документ за самоличност, гражданство, заемана позиция, 

професионална област, професия, номер на банкова сметка и др. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да обработва предоставените 

му лични данни единствено с цел изпълнение на настоящия договор  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да обработва личните данни допълнително на 

самостоятелно основание по силата на действащото законодателство. 
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(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да прилага необходимите 

технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно 

унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или 

разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 

Чл. 28. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за 

ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 29. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

 Приложение № 1 – Техническа спецификация на възложителя;  

 Приложение №2 - Списък на адресите за доставка на възложителя; 

 Приложение № 3 – Техническо предложение на изпълнителя; 

 Приложение № 4 – Ценово предложение на изпълнителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА,    ________________________ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

РАЙНА ДАВИДОВА, 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФСДУС” 

 

Съгласували: 

Лазаринка Стоичкова, главен секретар 

Наталия Ковачка, началник-отдел „ФСО― 

Тодор Тодоров, началник-отдел „УС― 

Николай Генсузов, директор на дирекция „ПОЧРД― 

Евелина Георгиева, началник-отдел „ПОД― 

Изготвил: Антония Георгиева, главен юрисконсулт „ПОД― 

 

 


