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                                                                  РАЗДЕЛ I 

OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Вид на процедурата за възлагане на обществената поръчка: 

Публично състезание съгласно чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). Доколкото не са налице предвидените в чл. 79, ал. 1 от ЗОП 

основания за провеждане на процедура на договаряне без предварително 

обявление, при спазване на прогласените в чл. 2, ал. 1 от ЗОП принципи. 

Възложителят обявява „публично състезание“ като вид процедура за възлагане на 

обществена поръчка, при което всички заинтересовани лица могат да подадат 

оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП  процедура гарантира в най-голяма 

степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. 

прозрачността при разходването на публични средства. Посредством прилагането 

на предвидения в ЗОП ред за публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 

12 от ЗОП, Възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като 

насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане 

на процедурата.   

            2. Предмет на обществената поръчка: „Избор на доставчик на 

електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на 

Национален институт по метеорология и хидрология“. Предметът на 

поръчката попада в една група доставки съгласно Общия терминологичен речник 

(CPV) и не включва разнородни дейности, поради което не е целесъобразно 

същата да бъде разделяна на обособени позиции. Целта е да бъден избран един 

изпълнител за всички обекти, с който да се сключи договор. При разделяне на 

поръчката по отделни позиции е налице възможност да някоя позиция да не се яви 

участник и възложителят да е принуден да обявява повторна поръчка за възлагане. 

3. Обект на обществената поръчка: доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 

2 от ЗОП.  
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4. Финансиране и прогнозна (максимална) стойност на обществената 

поръчка:  

Настоящата поръчка  е финансирана изцяло със средства на възложителя. 

Прогнозната стойност е определена в резултат на проведени пазарни 

консултации. Максималната прогнозна стойност е 182 642, 00 лв. без ДДС. 

Прогнозната стойност за цялата обществена поръчка е на база прогнозна цена за 

1 KWh нетна aктивна електрическа енергия. Посочената прогнозна стойност в 

лева, няма да e клауза в договора за изпълнение на поръчката. В прогнозната цена 

за 1 KWh нетна aктивна електрическа енергия и обща прогнозна стойност на 

поръчката не са включена такса „Задължения към обществото“, акциз, цена за 

мрежови услуги и ДДС. 

Плащането ще се извършва в български лева, по банков път съгласно 

посоченото в проекта на договор, до 30  дни  след представяне на фактура в 

оригинал, издадена от Изпълнителя. 

 

 5.    Място на изпълнение: Мястото на доставката е Централното 

управление на възложителя, както и обектите включени в съответните негови 

филиали, подробно изброени в Техническата спецификация.  

 

          6. Цел на обществената поръчка: Доставка на електрическа енергия и 

координатор на стандартна балансираща група с място на изпълнение в обектите 

на възложителя, която включва следните дейности:  

- да доставя на Възложителя необходимите количества електрическа енергия, при 

спазване изискванията на Закона за енергетиката, Правилата за търговия с 

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

електрическа енергия (ПИКЕЕ) и всички приложими нормативни разпоредби; 

- да регистрира безплатно Възложителя като активен участник на свободния пазар 

на електрическа енергия по смисъла на Закона за енергетика (ЗЕ) и Правилата за 

търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ); 

- да извършва доставката на енергия с необходимото качество в мястото на 

доставка за денонощие, месец и за целия срок на договора; 

- да включи обектите на Възложителя в стандартна балансираща група, без 

Възложителят да заплаща такса за участие; 

- да извършва всички необходими действия, съгласно действащите ПТЕЕ, така че 

да осигури непрекъснатост на електроснабдяването при изпълнението на 

обществената поръчка, както и така че да не бъде отстранен от пазара на 

балансираща енергия; 

- в качеството на координатор на балансиращата група да осигурява прогнозиране 

на потреблението на обекта на Възложителя и да извършва планиране и 
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договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия съгласно ПТЕЕ 

като:  

 изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за 

обекта на Възложителя, като графиците следва да съобразяват очаквания часови 

товар;  

 изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за 

администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ;  

 потвърждава от името на Възложителя графиците за доставка в системата 

за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система;  

 осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от 

заявените количества за всеки период на сетълмент в дневните графици за 

доставка и тяхното заплащане. 

 

7. Варианти 

Не се предвижда възможност за представяне на варианти  в офертите. 

 

8. Срокът на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите следва да е 90 дни. Участник, който 

представи оферта с по-кратък срок на валидност, или не посочи срок на валидност 

на офертата, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 2,  б. „а“ от ЗОП; 

 

9. Срок на действие на поръчката -  24 /двадесет и четири/ последователни 

месеца, считано от датата на регистрация на първия график и реализиране на 

първа реална доставка на електроенергия от Изпълнителя към Възложителя на 

свободния пазар-  

 

РАЗДЕЛ II.  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Пълно описание на предмета на поръчката 

Предметът на поръчката е доставка на нетни количества активна електрическа 

енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна 

балансираща група за недвижимите имоти на Национален институт по метеорология  и 

хидрология  (НИМХ/възложител) съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за 

търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правила за измерване на количеството 

електрическа енергия (ПИКЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Договорът с избрания изпълнител ще влезе в сила от датата на подписването му. 

Доставките на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение 

започват след последващата регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар 

на електроенергия и след потвърждаване на последния график за доставка на нетна 

активна електрическа енергия по предходния договор и са за срок от 24 месеца, считано 

от потвърждаването на първия график за доставка на нетна активна електрическа 

енергия по настоящия договор, като изпълнителя уведомява писмено възложителя за 

потвърждаването. 

Избраният изпълнител следва да извърши доставка на нетни количества активна 

електрическа енергия на средно и ниско напрежение до обектите на възложителя, 

посочени по-долу, съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за 

търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правилата за измерване на количеството 

електрическа енергия (ПИКЕЕ), при реда и условията на проекта на договор, приложен 

към документацията за обществената поръчка, като във връзка с това се задължава: 

1. да извърши всички необходими действия по регистриране на обектите на 

възложителя като краен клиент в свободния пазар на електроенергия;  

2. да извърши всички необходими действия за смяна на координатора на 

балансираща група съгласно Инструкция №2 на (Електроенергийния системен оператор) 

ЕСО; 

3.  да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните 

електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират 

измервателните точки и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поеме разходите 

за небаланси при специалните изисквания на възложителя, посочени в Техническата 
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спецификация, както и съгласно Техническото предложение  и Ценовото предложение  

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. да включи възложителя като непряк член на своя стандартна балансираща 

група съгласно ПТЕЕ, без възложителя да заплаща такса за участие; 

5. да извърши последващо регистриране на обектите на възложителя пред ЕСО, 

като активен член на пазара на електрическа енергия; 

6. да извършва енергиен мониторинг и да изготвя прогнози, регистрира графици, 

които се известяват (регистрират) на ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни 

количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение; 

7. да извършва доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна 

електрическа енергия за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна) и нива на 

напрежение (средно и ниско) по цени и при условия, уговорени в настоящия договор и 

приложенията към него; 

 8. да извършва всички останали необходими дейности, свързани с участието на 

възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ; 

2. Списък на обектите на възложителя, до които следва да бъде извършена 

доставка на електрическа енергия на средно  и ниско напрежение – (СН)1 

2.1 Централно управление гр. София, което включва следните подобекти: 

- природен парк Витоша в. Черни връх  

- гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 66 

- гр. Ахтопол, м. Айроди, ракетна база 

- гр. Ахтопол, ул. „Черно море“ № 22 

 

 

Общо потребление на ел. енергия за предходен едногодишен период 

(за обекти на ЦУ- НИМХ, гр. София присъединени към ниско и средно напрежение) 

месец/година 

потребление в kWh -общо 

kWh 

Април 2018 37770 

Май 2018 36776 

Юни 2018 36143 
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Юли 2018 39447 

Август 2018 41883 

Септември 2018 36881 

Октомври 2018 44554 

Ноември 2018 44054 

Декември 2018 42327 

Януари 2019 46808 

Февруари 2019 41352 

Март 2019 42022 

Общо за 12 месеца 490017 

 

 

2.2 НИМХ, филиал -гр. Пловдив, който включва следните подобекти: 

- Метеорологична станция – к .к. Пампорово 

- Метеорологична станция - гр. Чепеларе  

- Метеорологична станция – гр. Девин - Настан 

- Метеорологична станция - в. Снежанка  

- Метеорологична станция - гр. Хасково 

- Метеорологична станция – гр. Казанлък 

- Метеорологична станция гр. Бачково 

- Канцелария - с. Ивайло 

- Метеорологична станция - гр. Сливен 

- Хидрокантон – гр. Велинград 

- Метеорологична станция  - гр. Ямбол 

- Метеорологична станция – гр. Елхово 

- Хидрологична станция – гр. Елхово 

- Метеорологична станция - гр. Крумовград 

- Метеорологична станция - гр. Кърджали 

 

Общо потребление на ел. енергия за предходен едногодишен период 
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(за обекти на НИМХ , филиал гр.Пловдив присъединени към ниско и средно 

напрежение) 

месец/година 

потребление в kWh -общо 

kWh 

Април 2018 4393 

Май 2018 3960 

Юни 2018 4082 

Юли 2018 2907 

Август 2018 4843 

Септември 2018 3913 

Октомври 2018 5001 

Ноември 2018 7040 

Декември 2018 8956 

Януари 2019 9601 

Февруари 2019 8825 

Март 2019 7732 

Общо за 12 месеца 71253 

 

2.3 НИМХ, филиал -гр. Плевен, който включва следните подобекти: 

-  с. Тодорово, Складова база 

- гр. Плевен – филиал 

- ХМО гр. Ловеч 

- ХМО гр. Враца 

- ХМО гр. Видин 

- ХМО гр. Велико Търново 

- ХМО гр. Велико Търново 

Общо потребление на ел. енергия за предходен едногодишен период 

(за обекти на НИМХ, филиал гр. Плевен присъединени към ниско и средно 

напрежение) 



10 
 

месец/година 
потребление в kWh -общо 

kWh 

Април 2018 4782 

Май 2018 2284 

Юни 2018 4227 

Юли 2018 2430 

Август 2018 3935 

Септември 2018 3502 

Октомври 2018 3762 

Ноември 2018 4034 

Декември 2018 4446 

Януари 2019 4412 

Февруари 2019 4312 

Март 2019 4230 

Общо за 12 месеца 46356 

 

 

2.4 НИМХ, филиал-гр. Кюстендил, който включва следните подобекти: 

 

- НИМХ, филиал град Кюстендил 

- ХМО в град Благоевград 

- ХМО в град Сандански 

- Синоптична станция в град Драгоман 

 

Общо потребление на ел. енергия за предходен едногодишен период 

 

(за обекти на НИМХ, филиал гр. Кюстендил присъединени към ниско и средно 

напрежение) 

месец/година 
потребление в kWh -общо 

kWh 
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Април 2018 3826 

Май 2018 1201 

Юни 2018 2634 

Юли 2018 1009 

Август 2018 1938 

Септември 2018 1964 

Октомври 2018 1997 

Ноември 2018 2514 

Декември 2018 3828 

Януари 2019 4734 

Февруари 2019 3812 

Март 2019 3303 

Общо за 12 месеца 32760 

 

2.5 НИМХ, филиал-гр. Варна, който включва следните подобекти: 

- гр. Варна м. „Св. Никола“ №10 

- Нос Калиакра, с. Българево 

- гр. Шабла, нос Шабла 

- гр. Силистра, ул. „Капитан Кръстев“ № 25 

- с. Главиница, ул. „Оборище“ № 62 

- гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 116-88 

- гр. Разград, гара Разград 

- гр. Исперих, Агро станция 

- гр. Карнобат, ИЗС бл. 7 

- с. Емона, СС нос Емине 

- с. Резово, МС Резово 

- с. Люляково, МС Люляковo 

 

Общо потребление на ел. енергия за предходен едногодишен период 
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(за обекти на НИМХ , филиал гр.Варна присъединени към ниско и средно напрежение) 

месец/година 
потребление в kWh -общо 

kWh 

Април 2018 12046 

Май 2018 7528 

Юни 2018 9793 

Юли 2018 4092 

Август 2018 4335 

Септември 2018 12589 

Октомври 2018 7362 

Ноември 2018 9323 

Декември 2018 16528 

Януари 2019 19369 

Февруари 2019 18239 

Март 2019 15 616 

Общо за 12 месеца  136 820 

 

 

ВАЖНО !!! 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 и чл.49, ал.2 от ЗОП да се 

счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията или 

техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени 

стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически 

еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска 

марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде в техническата документация или документацията за 

участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, 

произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП 

ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим 

документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен 

начин на изискванията, определени в техническите спецификации. 
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РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  

 

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки 

участник, който отговаря на предварително обявените условия. 

2. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 

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

"Законодателството на държавата, в която участникът е установен" се определя 

съгласно § 2, т. 15 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП. 

3. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато 

участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или 

юридически лица. 

4. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществена 

поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или 

участниците в обединението имат право да предоставят съответната доставка, в 

държавата членка, в която са установени. 

5. В процедурата не могат да участват свързани лица по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във 

връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП и във връзка с чл. 101, ал. 13 от ЗОП. 

6. В процедурата не могат да участват пряко и/или косвено дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните 

от тях лица, съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). 

7. В процедурата не могат да участват лица, за които са налице обстоятелства по 

чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 
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При подаване на оферта за участие обстоятелствата по т. 5 - 7 се декларират в част 

ІІІ, раздел Г: Специфични национални основания за изключване от еЕЕДОП 

(електронен Единен европейски документ за обществени поръчки). 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

писмено възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. т. 1-7, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 

4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ в 3-дневен срок от 

настъпването им. 

Участниците в процедурата са длъжни да съблюдават сроковете и условията, 

посочени в обявлението и настоящата документация за обществената поръчка.  

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

1.1. Основания за задължително отстраняване 

1.1.1. Възложителят 

отстранява от участие в процедурата 

участник за когото са налице 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от 

ЗОП, а именно: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 

159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 

321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;  

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

т. 1, в друга държава членка или трета страна;  

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

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

лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на 

възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани 

с влязъл в сила акт на компетентен орган.  

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

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно 

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

чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 

от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен;  

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

1.1.2. Когато участникът е 

обединение от физически и/или 

юридически лица, изискванията по чл. 

54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП се прилагат за 

всеки член на обединението. 

1.1.3. Когато участникът е 

посочил, че ще използва 

подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по чл. 54, ал. 1, 

т. 1-7 от ЗОП се прилагат за всеки от тях. 

1.1.4. Когато участникът е 

посочил, че ще използва капацитета на 

трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор, 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от 

ЗОП се прилагат за всяко от тези лица. 

1.1.5. Съгласно чл. 54, ал. 2 от 

ЗОП, основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 
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представляват участника и за членовете 

на неговите управителни и надзорни 

органи съгласно регистъра, в който е 

вписан участникът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато в състава 

на тези органи участва юридическо лице, 

основанията се отнасят за физическите 

лица, които го представляват съгласно 

регистъра, в който е вписано 

юридическото лице, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи 

правосубектността му.  

 

В случаите по чл.54, ал. 2 от ЗОП, когато участникът или юридическо лице в 

състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо 

лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и 

за това физическо лице.  

 Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са посочени в чл. 40 от ППЗОП. 

1.1.6. Разпоредбите на чл. 54, 

ал. 2 от ЗОП се прилагат и в случаите по 

т. 1.1.2, т. 1.1.3 и т. 1.1.4. 

1.1.7. При подаване на 

офертата информацията относно 

основанията за задължително 

отстраняване се посочва в Част III, 

раздел А: Основания, свързани с 

наказателни присъди, раздел Б: 

Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни 

вноски, раздел В: Основания, свързани с 
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несъстоятелност, конфликти на 

интереси или професионално нарушение 

и раздел Г: Специфични национални 

основания за изключване от еЕЕДОП.  

 

1.2. Специфични национални основания за отстраняване 

1.2.1. Възложителят 

отстранява от участие в процедурата 

участник за когото са налице следните 

обстоятелства, свързани с националните 

основания за отстраняване: 

 

1. наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, по чл. 101, 

ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП; 

2. наличие на обстоятелство 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 (освен когато не са налице условията по чл. 4 от 

същия закон); 

3. наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

„Свързани лица“ са:  

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

дружество;  

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

  в) лицата, които съвместно контролират трето лице;  
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           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.  

 

1.2.2. Когато участникът е 

обединение от физически и/или 

юридически лица, изискванията по т. 

1.2.1 се прилагат за всеки член на 

обединението. 

1.2.3. Когато участникът е 

посочил, че ще използва 

подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по т. 1.2.1 се 

прилагат за всеки от тях. 

1.2.4. Когато участникът е 

посочил, че ще използва капацитета на 

трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор, 

изискванията по т. 1.2.1 се прилагат за 

всяко от тези лица. 
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1.2.5. 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, 

съгласно чл. 56, ал. 5 от ЗОП няма право 

да използва предвидената в по чл. 56, ал. 

1 от ЗОП възможност за времето, 

определено с присъдата или акта. 

1.2.6. При подаване на 

офертата информацията относно 

специфичните национални основания за 

отстраняване се посочва в Част III, 

раздел Г: Специфични национални 

основания за изключване от еЕЕДОП, 

както следва: 

1. на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка?“ участникът следва да отговори с „НЕ“, ако за него не 

са приложими всички национални основания за изключване по т.1.2.1. 

Посочените национални основания за изключване не е необходимо да бъдат 

описвани; 

2. ако участникът на въпроса „Прилагат ли се специфични национални 

основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията 

за обществената поръчка?“ отговори с „ДА“, тогава задължително се описва 

конкретното обстоятелство по т.1.2.1., което е налице, както и евентуално 

предприетите мерки за надеждност. 

 

1.3. Други основания  за отстраняване 
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1.3.1. Възложителят 

отстранява от участие в процедурата 

участник за когото е налице някое от 

следните обстоятелства по чл. 55, ал. 1, 

т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП: 

 

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

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

разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или 

други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга 

по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 3. опитал е да: 

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

с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

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

в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

1.3.2. Съгласно чл. 55, ал. 2 от 

ЗОП, възложителят е посочил в 

обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата 

обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 

и т. 5 от ЗОП, наличието на които води 

до незадължително отстраняване на 

участника. 
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1.3.3. Когато участникът е 

обединение от физически и/или 

юридически лица, изискванията по чл. 

55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се 

прилагат за всеки член на обединението. 

1.3.4. Когато участникът е 

посочил, че ще използва 

подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по чл. 55, ал. 1, 

т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се прилагат за всеки 

от тях. 

1.3.5. Когато участникът е 

посочил, че ще използва капацитета на 

трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор 

изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и 

т. 5 от ЗОП се прилагат за всяко от тези 

лица. 

1.3.6. Съгласно чл. 55, ал. 3 от 

ЗОП, основанията по чл. 55, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП се отнасят за лицата, посочени в 

чл.54, ал.2 и ал.3 от ЗОП. Лицата по чл. 

55, ал. 3 от ЗОП са посочени в чл. 40 от 

ППЗОП. 

1.3.7. Разпоредбите на чл. 55, 

ал. 3 от ЗОП се прилагат и в случаите по 

т. 1.3.3, т. 1.3.4 и т. 1.3.5. 

1.3.8. При подаване на 

офертата информацията относно 

основанията за  отстраняване се посочва 

в Част III, раздел В: Основания, свързани 
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с несъстоятелност, конфликти на 

интереси или професионално нарушение 

от еЕЕДОП. 

 

1.4. Мерки за доказване на надеждност 

1.4.1. Участник, за когото са 

налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 

от ЗОП и посочените в обявлението 

обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и 

т. 5 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:  

 

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; 

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. 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. 

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 

от Кодекса на труда. 

1.4.2. Възложителят 

преценява предприетите от участника 

мерки, като отчита тежестта и 
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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. 

 

1.5. Прилагане на основанията за отстраняване 

1.5.1. Възложителят 

отстранява от процедурата участник, за 

когото са налице основанията по чл. 54, 

ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 

1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, възникнали 

преди или по време на процедурата. 

1.5.2. Възложителят 

отстранява от процедурата участник, 

когато той е обединение от физически 

и/или юридически лица, и за член на 

обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване по чл.54, 

ал.1, т.1-7 от ЗОП и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл.55, 

ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП. 

1.5.3. За подизпълнителите и 

трети лица, ако има такива, не трябва да 

са налице основанията за отстраняване 

по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и 

посочените в обявлението обстоятелства 

по чл. 55, ал. 1, т. 1,т. 4 и т. 5 от ЗОП. 
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1.5.4. Възложителят изисква 

замяна на подизпълнител или трето 

лице, който/което не отговаря на 

условията на предходната т. 1.5.3. 

 

1.6. Доказване липсата на основания за отстраняване 

1.6.1. За доказване на липсата 

на основания за отстраняване 

участникът избран за изпълнител 

представя: 

 

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

съдимост; 

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от 

органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на 

възложителя и по седалището на участника; 

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

удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда“; 

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, 

издадено от Агенцията по вписванията. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответния документ по т. 1.6.1., подточки 1-4, издаден от компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

"Законодателството на държавата, в която участникът е установен" се определя 

съгласно § 2, т. 15 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП. 

1.6.2. Когато в съответната 

държава не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато 

документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя 
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декларация, ако такава декларация има 

правно значение съгласно 

законодателството на съответната 

държава. Когато декларацията няма 

правно значение, участникът представя 

официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната 

държава. 

1.6.3. Документите се 

представят и за членовете на 

обединението и за подизпълнителите и 

третите лица, ако има такива.  

1.6.4. Документите се 

представят при поискване в хода на 

процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от 

ЗОП и съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП от 

участника, определен за изпълнител. 

1.6.5. Възложителят няма 

право да изисква документи, до които 

има достъп по служебен път или чрез 

публичен регистър, или могат да бъдат 

осигурени чрез пряк и безплатен достъп 

до националните бази данни на 

държавите членки.  

 

Забележка:  

         Основанията от настоящия раздел на документацията, се отнасят за 

лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни 

органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 

вземането на решения от тези органи. Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по 

чл.54, ал.2 от ЗОП са:  
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1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон;  

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 

105 от Търговския закон;  

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата 

по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;  

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон;  

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;  

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;  

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в 

която клонът е регистриран;  

8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за 

кооперациите;  

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, 

ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;  

10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел;  

11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;  

12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и 

контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени.  

 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:   

 Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор 

или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 

обществена поръчка или в тази документация.  

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

 

 а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;  
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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.  

 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.  

 Участници, които са свързани лица. 

 Участник, подал заявление за участие или оферта, които не 

отговарят на условията за представяне, включително за форма, 

начин и срок. 

 Участник, който след покана от Възложителя и в определения в 

нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.  

 Участник, който е предложил обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка, в размер по-голям от определената в 

обявлението и настоящата документация прогнозна (максимална) 

стойност за нейното изпълнение. 

  

        1.7  Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за 

изпълнение:   

17.1Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, 

определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на 

договора за нейното изпълнение, в размер на 3 % (три на сто) от стойността 

на договора без ДДС.  

1.7.2 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. 

1.7.3 Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:  

 банкова гаранция в оригинал, или 

 парична сума (платежно нареждане в копие), или  
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 застраховка (оригинал на полица), която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.  

1.7.4 Участникът определен за изпълнител избира сам формата на 

гаранцията за изпълнение. 

1.7.5 Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата 

на парична сума, тя се превежда по сметката на НИМХ:   

IBAN: BG17UNCR76303300000753 

BIC: UNCRBGSF 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД. 

В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова 

гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или 

частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което 

възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за 

възлагане на обществената поръчка или че възложителят е прекратил договора 

поради виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя. 

 

1.7.6 В случай, че гаранцията за изпълнение се представи като банкова 

гаранция или застраховка, то срокът на действието й следва да 

надвишава с 30 (тридесет) крайният срок за изпълнение на 

дейностите по процедурата. 

1.7.7 При представяне на гаранцията с платежно нареждане, банкова 

гаранция или застраховка, в тях изрично се посочва предмета на 

договора, за изпълнението на който се представя гаранцията. 

1.7.8  Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за 

изпълнение са за сметка на изпълнителя. Последният следва да 

предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 

гаранцията така, че размерът на получената от възложителя 

гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата 

процедура. 
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1.7.9 Гаранцията, която е под формата на парична сума или банкова 

гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка 

на трето лице – гарант. 

1.7.10 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.  

1.7.11 В случай, че участникът избран за изпълнител, избере 

застраховката като форма на гаранция за обезпечаване на изпълнението, то 

същата следва да покрива пълната отговорност на изпълнителя за тези средства. 

Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на 

изпълнителя по друг договор. Същата е със срок на валидност равен на срока на 

договора, удължен с два месеца. Възложителят следва да бъде посочен като трето 

ползващо се лице по тази застраховка. Текстът на застраховката се съгласува с 

възложителя. 

1.7.12.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на 

гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. 

 

1.8. Достъп до документацията за обществената поръчка: 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп 

чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата 

на публикуване на обявлението в РОП. В обявлението се посочва интернет 

адресът, на който е достъпна документацията за обществената поръчка. 

 

1.9. Искане на разяснения и срокове за даване на разяснения 

 Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условията 

на обществената поръчка, направено до 5 дни преди изтичане на срока за 

получаване на офертите. 

          Възложителят предоставя разясненията в 3-дневен срок от получаване на 

искането, . В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. 
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          Възложителят не предоставя разяснение, ако искането е постъпило след 

посочения по-горе срок. 

          Разясненията се предоставят чрез публикуване на Профила на купувача на 

Възложителя, по партидата на настоящата обществена поръчка. 

 

1.10. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

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

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

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

и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към 

доставката, предмет на поръчката, както следва:  

А) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:  

Национална агенция по приходите:  

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg  

 

Б) Относно задълженията, опазване на околната 

среда: Министерство на околната среда и водите, 

Информационен център на МОСВ:  

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.  

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 

Телефон: 02/ 940 6331  

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 

  

В) Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:  

Министерство на труда и социалната политика:  

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2   

Телефон: 02/8119 443  

  

Агенция по заетостта  

http://www.nap.bg/
http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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       Интернет адрес: https://www.az.government.bg   

       Адрес: София 1000, бул. „Дондуков“ № 3  

       Телефон: 02 980 87 19  

       Факс: 02 986 78 02  

          

       Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.  

        Интернет адрес: www.gli.government.bg   

        Адрес: София 1000, бул. „Дондуков“ № 3  

          Телефон: 0700 17 670    

 

      1.11. Промени в обявлението и/или документацията за обществената 

поръчка: 

     11.1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на 

заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или 

документацията на обществена поръчка по реда на чл. 179, във връзка с чл.100 

от ЗОП. 

      11.2. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в 

документите по т. 1  в 3-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с 

което се оповестява откриването на процедурата. 

         11.3. Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за 

изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 

7-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата.  

         11.4. След изтичането на срока по т. 2 Възложителят може да прави промени 

само в обявените срокове, чрез публикуване на обявление за изменение или 

допълнителна информация и решенията, с които се одобряват. 

         11.5. Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато: 

1). в случаите по т. 16.1 са внесени съществени изменения в условията по 

обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците. Новият 

срок ще е съобразен с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят 

промените, и няма да е по-кратък от първоначално определения; 

https://www.az.government.bg/
http://www.gli.government.bg/
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2). са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и 

те не могат да бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП; 

 

         11.6. Удължаването на срока по т. 16.5 трябва да е съобразено с времето, 

необходимо на лицата да се запознаят и да отразят разясненията или промените 

при изготвяне на офертите. 

          11.7. С обявлението за изменение или допълнителна информация в случаите 

на промени по т. 16.5, подт. 1) Възложителят не трябва да въвежда условия, които 

биха променили кръга на заинтересованите лица. 

          11.8. Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това 

се налага във връзка с производство по обжалване. 

          11.9. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, 

когато в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти 

или е получено само едно заявление или оферта; 

        11.10. С публикуване на обявлението за изменение или допълнителна 

информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. 

    12.  Подизпълнители:  

    12.1. На основание чл. 66 от ЗОП, когато участник възнамерява да 

използва подизпълнители, той: 

     1) посочва в офертата си предложените подизпълнители и дела на 

тяхното участие; 

      2) представя доказателства за поетите от подизпълнителите задължения; 

      3) ако бъде избран за изпълнител участникът е длъжен да сключи 

договор за подизпълнение с посочените в офертата си подизпълнители. 

   12.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не 

са налице основания за отстраняване от процедурата.  

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

условията по 17.2., поради промяна в обстоятелствата преди сключване на 

договора за обществена поръчка.  
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                12.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, 

може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, 

възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.  

                12.5. Разплащанията по т. 17.4 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.  

                12.6. Към искането по т. 17.5, изпълнителят предоставя становище, от 

което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

                 12.7. Възложителят има право да откаже плащане по т. 17.4, когато 

искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за 

отказа.              

               12.8. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят 

представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 14, в срок до 

три дни от неговото сключване.   

 12.9. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 

            13. Използване на капацитета на трети лица 

             13.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани 

с икономическото и финансовото състояние и техническите и професионални 

способности. 

             13.2. По отношение на критериите, свързани с професионална 

компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се 

позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, ще участват в изпълнението 

на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.  
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            13.3. 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.  

           13.4. 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.  

           13.5. Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето 

лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 18.4., поради промяна в 

обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.   

           13.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на 

поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване 

на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние.  

           13.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с 

капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 18.2 –18.4. 

 

РАЗДЕЛ IV 

УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАTA  

 

1. Подготовка на офертата 

      Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, 

дадени в обявлението и настоящата документация за обществената поръчка. При 

изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на 

документацията за участие се носи единствено от участниците. 

1.1. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може 

да промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

1.2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има 

право да представи само една оферта. 
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1.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 

подизпълнител на друг участник в процедурата, не може да подава самостоятелно 

оферта. 

1.4. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо 

или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

1.5. При изпълнение на обществената поръчка участниците в обединението 

отговарят солидарно. 

            1.6. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в 

обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва 

договори съобразно законодателството на държавата, в която е установен. 

 1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в 

процедурата. На основание чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да 

уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство 

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

             

            1.8. Не се допускат варианти на офертата. 

1.9. Подаването на оферта задължава съответния участник да приеме 

напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при 

спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на 

предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от 

страна на участника може да доведе до отстраняването му.  

1.10. Офертата се подава за целия обем на поръчката. 

1.11 Участниците в процедурата се представляват от законните си 

представители или от лица, изрично упълномощени, което се доказва с 

нотариално заверено пълномощно. 

1.12. Всички разходи по подготовката и представянето на офертите са за 

сметка на съответните участници в процедурата. 

1.13. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които 

не отговарят на предварително обявените от Възложителя, води до отстраняване 

на този участник от участие в процедурата. 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art101_Al11&Type=201/


36 
 

1.14. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от 

участника, или от упълномощен от него представител — лично или чрез пощенска 

или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, 

посочен от възложителя. 

    1.15. Документите по т. 1.15 се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, включително 

участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност - факс и електронен адрес; наименование на 

поръчката. 

Съдържанието на опаковката е подробно описана в раздел V „Съдържание 

на офертата”. 

1.16. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща с 

обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да 

изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от 

възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в 

обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

1.17. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на 

офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от 

възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване 

чрез поискване от пощенски клон, или други подобни. 

1.18. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредният 

номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ 

регистър, за което на приносителя се издава документ. 

1.19. Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след 

изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатана 

опаковка, или в опаковка в нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат 

на подателя и съответното обстоятелство се отбелязва в регистъра. Когато към 

момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или 

оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, 

те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от 

присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по 
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т. 1.19. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в 

списъка. 

1.20. Документите, съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия 

и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация. В случай че 

офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно 

актуалната му регистрация, участникът следва да представи към Техническото 

си предложение нотариално заверено изрично пълномощно в оригинал на 

лицето, което представлява участника в процедурата. 

1.21. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява 

участника в настоящата процедура. 

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

документите в офертата трябва да бъдат подписани от представляващия. 

1.23. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на 

български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически 

лица, документите, посочени в Раздел V от документацията, се представят в 

превод на български език. 

1.24. Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят 

(извън тези, които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в 

заверено от участника копие ”Вярно с оригинала". 

1.25. Когато за документ е определено, че може да се представя чрез 

”заверено от участника копие”, за такъв се счита документ, при който върху 

копието на документа се съдържа текст ”Вярно с оригинала“ и има 

собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има 

такъв). 

1.26. Представените образци в настоящата документация са задължителни 

за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, 

Възложителят отстранява участника от процедурата, поради несъответствие на 

офертата с изискванията на документацията. 
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           1.27. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен 

срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 101, ал. 11 от 

ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП. 

В тези случаи възложителят предава уведомлението на председателя на 

комисията по чл. 103, ал. 1 от  ЗОП, а когато документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП 

са получени от възложителя, той връща на комисията доклада с указания за 

отразяване на новонастъпилите обстоятелства. 

 

2. Изчисляване на срокове: 

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

2.1.  когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на 

посочения период; 

2.2. когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или 

почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че 

срокът изтича в края на първия работен ден, следващ официалния 

празник/почивния ден. 

          Сроковете в документацията са в календарни дни/календарни месеци. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

     Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация 

или представи оферта, неотговаряща на условията посочени от Възложителя в 

обявлението и настоящата документация във всички случаи води до 

отстраняването му.  

 

А. Съдържание на офертата:  

 

На основание чл. 101, ал. 6 от ЗОП офертите се изготвят на български език. 
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 Офертата се представя в запечатана непрозрачна Опаковка, ,която 

включва: 

 

 1. Заявление и Опис на представените документи в офертата – изготвя 

се по Образец №  1 и № 2 от настоящата документация. 

 

            2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника 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 – изготвя се по Образец № 3 от 

настоящата документация. 

ЕЕДОП се попълва и подписва при спазване на условията, описани в 

ЕЕДОП и при спазване на изискванията на чл. 67 от ЗОП и чл. 41-43 и чл. 45 от 

ППЗОП. 

Важно:  

ЕЕДОП се предоставя в електронен формат. 

Електронния ЕЕДОП е достъпен чрез Портала за обществени поръчки, 

секция РОП. ЕЕДОП  в електронен  вид  е  той  да  бъде  цифрово подписан и 

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата.Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. 

В  случаите  когато  ЕЕДОП  е  попълнен  през  системата  за  еЕЕДОП,  

при предоставянето  му,  с  електронен  подпис  следва  да  бъде  подписана  

версията  в PDF формат.   

Съставеният от Възложителя образец на ЕЕДОП за участие в процедурата 

се предоставя на заинтересованите лица по електронен път под формата на 

генерирани файлове (espd-request) с останалата документация за обществената 

поръчка, във формат XML (подходящ за компютърна обработка) и PDF 

(подходящ за преглед). 
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Участниците зареждат в системата предоставения от възложителя XML 

файл, попълват необходимите данни и го изтеглят и запазват (espd-response) в 

XML и PDF формат, след което PDF формат на завършения ЕЕДОП следва да се 

подпише с електронен подпис от съответните лица. ЕЕДОП се представя по 

електронен път, чрез: 

- Прилагането му на подходящ оптичен носител към пакета документи 

за участие в процедурата. При предоставянето му към документите за участие, с 

електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат;  

 

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, 

когато е приложимо. 

На основание чл. 56, ал. 1 от ЗОП участник, за когото са налице основания 

по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 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:  

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; 

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. 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. 

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 

от Кодекса на труда. 

Съгласно чл. 56, ал. 5 от ЗОП 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 
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обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в ал. 1 

възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

Съгласно чл. 45, ал. 2 от ППЗОП като доказателства за надеждността на 

участника се представят следните документи: 

- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 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; 

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

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

 

3. За участник – обединение, което не е юридическо лице, се представя 

заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата 

обществена поръчка: 

             1) правата и задълженията на участниците в обединението; 

             2) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

             3) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 

4. На основание чл. 66 от ЗОП когато участник възнамерява да използва 

подизпълнители, той: 

1) посочва в офертата си предложените подизпълнители и дела на тяхното 

участие; 

2) представя доказателства за поетите от подизпълнителите задължения. 

 

5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 2 от ЗОП - изготвя се и 

се представя в случай на приложимост:   

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат 

за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art56_Al1_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art56_Al1_Pt2&Type=201/
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участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се 

разкрива от възложителя. 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение 

на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 

 

6. Техническо предложение, изготвено по Образец  №  4съдържащо: 

6.1. предложение на участника за изпълнение, в съответствие с 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя; 

       6.2. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, 

не е законния представител на участника или от представляващия обединението 

участник, съгласно документа за създаването му(в приложимите случаи); 

       6.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения към 

документацията за участие в обществената поръчка проект на договор за 

възлагане изпълнението на поръчката по Образец № 5; 

                6.4. декларация за срок на валидност на офертата за участие в 

обществената поръчка по Образец № 6; 

                 

                         

Важно:  

Офертите следва да бъдат със срок на валидност съгласно посочения в 

обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.  

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти. Срокът е в календарни дни 

и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.  

На основание чл.35а, ал.3 от ППЗОП когато срокът на валидност е изтекъл, 

възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за 
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 определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока 

на валидност на офертата си, се отстранява от участие.  

 

3. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно 

цената за изпълнение, изготвено по Образец № 8: подава се в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.   

          В цената се включват цената на нетната активна електрическа енергия, 

разходите за балансиране и прогнозиране на потреблението, администриране на 

часовите графици за потребление и обмен на информация, както и разходите по 

всички други дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар 

на електрическа енергия. В предлаганата цена не се включват акциз и дължим 

ДДС, както и утвърдени от КЕВР цени за пренос и достъп по електропреносната 

мрежа, за достъп до и пренос по електроразпределителната мрежа, цена за 

задължения към обществото, и други дължими преки и косвени данъци, 

определени от компетентни органи. 

         Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група. 

         На Възложителя няма да се начисляват допълнително суми за излишък и 

недостиг. 

          Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или 

пропуски в изчисленията на предложените от него цени. 

Участник, който представи оферта, която не отговаря на обявените условия 

на поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП.  

Офертата на участника, вкл. горепосочените документи, се представя в 

запечатана непрозрачна опаковка, надписана както следва:  

 

                                                                         ДО 

                                                                       НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО 

 МЕТЕОРОЛОГИЯ И  

 ХИДРОЛОГИЯ 
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                                                гр. София, п. к. 1784,  

                                                                  бул. „Цариградско шосе“ № 66 

 

О Ф Е Р Т А 

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

“„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И 

КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ НА 

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ  И ХИДРОЛОГИЯ“ 

наименование на участника, включително участниците в обединението, когато 

е приложимо 

адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и по възможност — факс и 

електронен адрес 

 

 

Б. Място и срок за подаване на оферта 

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в настоящата документация при спазване на ЗОП 

и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. 

Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника 

води до отстраняването му. 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка подават офертите си лично, чрез упълномощено лице или чрез куриер, 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Национален 

институт по метеорология и хидрология, гр. София, п. к. 1784, бул. „Цариградско 

шосе“ № 66. 

Крайният срок за подаване на офертите е съгласно обявлението, респ. 

решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна 

информация. 

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата 

от Възложителя. 
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При подаване на оферта по пощата за дата на получаване на офертата се 

счита датата на получаването й в НИМХ. Отговорността за пристигането на 

офертите в определения в обявлението срок е на участниците. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязва от служител 

в деловодството на поредният номер, датата и часът на получаването и 

посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя 

се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези 

обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти 

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

включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от 

присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър, като 

в тези случаи не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в 

списъка. 

 

В. Промени, оттегляне на оферти 

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

промени, допълни или оттегли офертата си. 

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника 

в процедурата, освен ако в срока за подаване не представи нова оферта. 

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)”. 

 

 

Г. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти 
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Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на 

чл. 100, ал. 6-12 от ЗОП. 

 

VI. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

1.Изисквания относно годността / правоспособността/ за упражняване 

на професионална дейност 

1.1 Участникът да е лицензиран за упражняване на дейност „търговия с 

електрическа енергия” и за дейността „координатор на стандартна балансираща 

група” в съответствие със Закона за енергетиката /ЗЕ/ и другите относими 

нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за 

енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Чуждестранните участници могат да 

докажат, че отговарят на изискването чрез аналогични лицензи съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени. 

При подаване на офертата участниците декларират в поле „Вписване в 

съответен професионален регистър” от раздел А: Годност в Част IV: Критерии за 

подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

съответствието си с критерия за подбор по т.1, като изрично посочват № и дата на 

издаване на лиценза, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа. 

Доказване: Доказателството по т.1 под формата на заверено копие на валиден 

лиценз за дейността „Търговия с електрическа енергия“ и за дейността 

„Координатор на стандартна балансираща група”, издаден от КЕВР, или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на 

съответното лице (съгласно националното му законодателство), се представя от 

участника, при поискване в хода на процедурата и преди сключването на договор 

от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. 

2.Участникът да е включен в Регистъра на търговските участници и в 

Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД /”ЕСО” ЕАД/ със статус активен, а за 

чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени. 

При подаване на офертата участниците декларират в поле „Вписване в 

съответен професионален регистър” от раздел А: Годност в Част IV: Критерии за 

подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

съответствието си с критерия за подбор по т.2, като изрично посочват номера на 

регистрацията и линкове към регистрите, в случай че същите са публично 

достъпни в електронен формат. 
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Доказване: Доказателството по т. 2 под формата на декларация свободен 

текст, с която се декларира, че участникът е регистриран в Регистъра на 

търговските участници и Регистъра на координаторите на стандартни 

балансиращи групи на „ЕСО”ЕАД със статус активен, или в аналогични регистри, 

съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, се 

представя от участника, при поискване в хода на процедурата и преди 

сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, 

ал. 5 и 6 от ЗОП. В нея изрично се посочва номера на регистрацията или линкове 

към регистрите, в случай, че същите са публично достъпни в електронен формат. 

2.  Икономическо и финансово състояние  

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово 

състояние на участниците. 

3. Технически възможности 

3.1. Участникът да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен* с 

предмета на поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на 

подаване на офертата. 

*Под „сходна доставка” се разбира доставка на активна електрическа 

енергия. 

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

приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложения от 

възложителя период, независимо от датата на възлагането и. 

Минимално изискване: Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една)  

доставка, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката и да 

разполага с доказателства за извършената доставка - удостоверение, референция , 

препоръка или др. документ издадено от получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

доставката или други доказателства. 

При подаване на офертата участниците декларират в поле „За поръчки за 

доставки: извършени доставки от конкретния вид” от раздел В: Технически и 

професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с 

критерия за подбор по т.1., като попълват списъка на доставките, идентични или 

сходни* с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и 

получателите на доставките. 

В случаите, в които участникът е участвал в качеството си на партньор в 

обединение или като подизпълнител, се описва дела и частта от дейностите, които 

участникът самостоятелно е изпълнил. 

Доказване: Доказателствата за извършените доставки, декларирани в 

ЕЕДОП се представят от участника, при поискване в хода на процедурата и преди 
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сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, 

ал. 5 и 6 от ЗОП. 

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

този критерий за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него. При участие на подизпълнители поставените изисквания 

важат за посочения подизпълнител, с оглед на дела и вида дейности, които ще 

изпълнява. 

3.2. Участникът да има успешно внедрена система за управление на 

качеството по БДС EN ISO 9001 (или еквивалент) с обхват „търговия с 

електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група”. 

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с 

изискването по т.2, като попълват информацията в част IV, буква „Г“ в Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

Доказване: Съответствието с посоченото изискване се доказва със заверено 

от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на 

качеството по БДС ЕN ISO 9001:2018 (или еквивалент), с обхват „търговия с 

електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група”. 

Сертификатът следва да е валиден към датата на получаване на офертата, както и 

за срока на действие на обществената поръчка. Същият се представя от участника 

при поискване в хода на процедурата и преди сключването на договор от 

определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. 

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани 

по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска 

служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е 

страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства 

за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 

възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. 

В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите 

мерки са еквивалентни на изискваните. 

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

критерия за подбор се доказва от всеки член в обединението, съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП. 

 



49 
 

 

• Допълнителни условия (в приложимите случаи): 

 

1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието 

с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от 

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

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

изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението.  

2. Когато участник е чуждестранно лице той представя съответен еквивалент 

на изискващите се документи за доказване на критериите за подбор съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен.  

3. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо 

от правната връзка между тях, по отношение на поставените в настоящата 

документация критерии за подбор.  

4. 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.  

        5. 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.  

 6.  Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето 

лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 4 , поради промяна в 

обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.  

 

7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с 

капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 3 и т. 4.  
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8. Когато участника ползва подизпълнители последните трябва да отговарят 

на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват.  

9. Когато клон на чуждестранно лице е самостоятелен участник в 

процедурата, за доказване на съответствие с изискванията за технически 

способности, той може да се позовава на ресурсите на търговеца, ако представи 

доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези 

ресурси (арг. от чл. 36 от ППЗОП). 

10. Възложителят може да не приеме представено доказателство за 

технически способности, ако то произтича от лице, което има интерес, който може 

да води до облага, по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

11. Преди сключването на договор за възлагане на изпълнението на 

участникът, определен за изпълнител, предоставя документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 

поставените критерии за подбор.  

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива.  

 

Важно: В приложимите случаи по т. 3 - т. 6 се попълва част II, буква B и 

приложимите полета на Част ІV на Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), изготвен от документацията за обществената поръчка. 

 

РАЗДЕЛ VII 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.  

          1. Ценовите предложения на допуснатите участници ще се оценяват и 

класират по критерий „най-ниска цена“ в лева без включен ДДС за 1 (един) кВтч 

(киловатчас) активна нетна ел.енергия. 

2. На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска цена, а на 

второ и следващо място останалите допуснати участници, съобразно възходящите 

стойности на ценовите им предложения. 
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3. Цената следва да е крайна и посочена в лева без включен ДДС за 1 (един) кВтч 

(киловатчас) нетна активна електроенергия, с включени: цената на доставката на 

електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката на електрическата 

енергия, разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на потреблението, 

разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици, и всички разходи 

свързани с изпълнението на поръчката, без в балансиращата група допълнително 

да се начисляват суми за небалансите - излишък и недостиг. 

4. Цената по договора не включва регулаторно определените цени за пренос и 

достъп през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до 

електропреносната мрежа, други регулируеми от КЕВР цени и акциз. 

5. Възложителят няма да заплаща отделно извън консумираната енергия по 

предложената от участника цена, суми за излишък и недостиг на небалансите, 

такса за участие в балансиращата група и каквито и да е други разходи по 

дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар за 

електроенергия и участие в балансираща група. Стойността на доставената нетна 

активна електрическа енергия ще се изплаща в срок до 30 дни след издаване на 

данъчна фактура от Изпълнителя. При фактуриране Акцизът и Такса "цена 

задължение към обществото", определени от съответните компетентни органи, 

както регулаторно определените цени за пренос и достъп през/до 

електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до електропреносната 

мрежа и други регулируеми от КЕВР цени и ДДС се фактурират на отделни 

редове.  

6. Цената следва да е посочена като цяло число и/или такова до пети знак след 

десетичната запетая. 

7. Участникът следва да посочи и изпише предлаганата цена с цифри и да изпише 

словом цифровото й изражение. 

8. При различие между изписаното число и словесното му изражение, комисията 

ще оценява участника по словесното изражение. 

9. В случай, че не бъде посочена стойност или посочената такава е нечетлива, 

комисията няма да разглежда и допусне до оценяване и класиране ценовото 

предложение, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.  
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Класиране на участниците 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия.  

          На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, 

отговарящо на изискванията на възложителя. 

 Офертата, в която е посочена най-ниска обща цена за изпълнението на 

поръчката, се класира на първо място. 

 Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, когато критерият за оценка е най-ниска цена 

и тази цена се предлага в две или повече оферти. 

 Всички предложени цени за изпълнение на поръчката, следва се посочват в 

лева без и със включен ДДС, да са различни нула и да са записани най-много до 

петият знак след десетичната запетая. Всички предложени числа трябва да са 

положителни числа.   

  

 

РАЗДЕЛ VIII 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

              1.  Разглеждане на постъпилите оферти 

 

1.1. След изтичането на срока за получаване на оферти за участие, 

определен в обявлението, с което се оповестява откриването на настоящата 

процедура, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.  

1.2. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за 

участие или на офертите участниците се уведомяват чрез Профила на купувача 

най-малко 48 часа преди новоопределения час. 

            1.3. Назначената комисията за разглеждане и оценка на офертите започва 

работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да 
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присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване. 

1.4. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - 

проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията 

предлага по един от присъстващите представители на другите участници да 

подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри". Публичната част от заседанието на комисията приключва след 

извършване на горепосочените действия. 

1.5. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота 

и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола 

на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

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

по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, 

могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 

            1.7.  Възможността по т. 1.6. се прилага и за подизпълнителите и третите 

лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или 

трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не 

отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на 

техническото предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, 

различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият 
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ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да 

представляват участника. 

          1.8. След изтичането на срока по т. 1.6 комисията пристъпва към 

разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието 

на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

           1.9. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да 

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

данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

           1.10. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, 

за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на 

критериите за подбор. 

           1.11. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното 

съответствие с предварително обявените условия. 

            1.12. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на възложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка 

обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото 

предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите 

показатели. 

            1.13. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 

предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на 

купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват 

лицата по т. 1.3. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. 

            1.14. Комисията класира участниците по степента на съответствие на 

офертите с предварително обявените от възложителя условия. 

            1.15. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител 

между класираните на първо място оферти, ако критерият за възлагане е най-

ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти. 

 

            1.16. Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за 

споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла 
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на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в 

протокола по т. 2.1. В този случай  уведомява Комисията за защита на 

конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на 

процедурата. 

 

2. Приемане на работата на комисията 

         2.1. Протоколите се представят на възложителя за утвърждаване. 

         2.2. В 10-дневен срок от получаването им възложителят ги утвърждава или 

ги връща на комисията с писмени указания, когато: 

1). информацията не е достатъчна за вземането на решение за 

приключване на процедурата, и/или 

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

отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата. 

           2.3. Указанията по т. 2.2. не могат да насочват към конкретен изпълнител 

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

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

мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по т.2.2, подт. 

1; 

2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по т.2.2, подт. 2. 

           2.4. Комисията представя на възложителя нов протокол, който съдържа 

резултатите от преразглеждането на действията й. 

           2.5. В 10-дневен срок от утвърждаване на протоколите възложителят издава 

решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата, при 

наличие на основание за това. 

 

                3. Писмена обосновка на основание чл. 72 от ЗОП: 

3.1. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, 

което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото  
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образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

 

3.2. Обосновката по т. 3.1 може да се отнася до: 

1). икономическите особености на производствения процес, на 

предоставяните услуги; 

2). избраните технически решения или наличието на изключително 

благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или 

услугите; 

3). оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

доставките или услугите; 

4). спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 

5). възможността участникът да получи държавна помощ. 

       3.3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по т.3.2, на които се позовава участникът. 

При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. 

Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато 

представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена 

или разходи. 

3.4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или 

разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на 

съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и 

правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от 

ЗОП. 

3.5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или 

разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на 

съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, 

когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е 

съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС. 
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3.6. Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички 

случаи по т.3.5. 

3.7. Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята 

компетентност да предоставят на възложителите, включително от други държави 

членки, информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, 

приложими колективни споразумения или национални технически стандарти, 

отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка с данните 

по т.3.2. 

 

4. Приключване на процедурата:  

Настоящата процедура може да завърши с решение за: 

1). определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка; 

2). прекратяване на процедурата. 

 

Прилагат се правилата, регламентирани в чл. 109-110 от ЗОП.  

 

 

    Решенията по т. 1) и т. 2) се изпращат в един и същи ден на участниците 

и се публикуват в Профила на купувача. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IX 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

 А. Сключване на договор за обществената поръчка  

 

              1. Процедура 

1.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за 

обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният 

изпълнител е изпълнил приложимите изисквания на чл. 112, ал. 1 от ЗОП: 

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 

10, ал. 2 от ЗОП (в приложимите случаи); 
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2.  представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 

подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;  

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията 

на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията 

на обявената поръчка. 

 

 

1.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на 

първо място: 

1). откаже да сключи договор; 

2). не изпълни някое от условията по т.1.1, или 

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

1.3. В случаите по т.1.2.  възложителят може да измени влязлото в сила 

решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да 

определи втория класиран участник за изпълнител. 

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

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

основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в 

проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по 

чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или 

след провеждане на процедурата. 

 

  2. Срокове за сключване на договора. 

            Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила 

на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е 

допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 

14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 

определяне на изпълнител. 
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Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди 

изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници 

за решението за определяне на изпълнител в случай, че определеният за 

изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани 

кандидати,  

Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител 

преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е 

допуснато предварително изпълнение.  

 

            3. Основания за изменение на договора и/или за прекратяването: 

            Изменение на сключен договор за изпълнение на обществена поръчка се 

допуска по изключение, съгласно разпоредбите на чл. 116 от ЗОП. 

            Прекратяване на сключен договор за изпълнение на обществена поръчка се 

допуска при възникване на обстоятелство по чл. 118 от ЗОП и/или при възникване 

на основание, предвидено в проекта на договор, неразделна част от настоящия 

договор. 

 

             Б. Договор за подизпълнение 

1. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата, след сключване на договора и най-късно 

преди започване на изпълнението му. В срок до 3 дни от сключването на договор 

за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител  или включване на нов изпълнителят изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП. 

2. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

3. Не е нарушение на забраната по т. 2 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 
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не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за 

подизпълнение. 

 

                                                    РАЗДЕЛ X 

                                                                ОБЖАЛВАНЕ 

 

             Решенията на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка подлежат на обжалване по реда на глава 27 от ЗОП.  

 

            Важно:  

          1. За неуредените в настоящата документация въпроси се прилага ЗОП и 

ППЗОП. 

          2. При различие между информацията, посочена в обявлението и в 

документацията за участие в процедурата, за вярна се смята информацията, 

публикувана в обявлението. 

 

 

РАЗДЕЛ XI 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

Образец № 1  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на доставчик на 

електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на 

Национален институт по метеорология и хидрология“ 

От...................................................................................................................................... 

Седалище и адрес на управление ……...................................................................... 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 

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

Представлявано 

от…………………………….…………………………………………….....………… 

в качеството му на....................................................................................................... 

e-mail:…………………...... 

                

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
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1. Заявявам участието си в процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП 

с предмет: процедура  „Избор на доставчик на електрическа енергия и 

координатор на балансираща група за обектите на Национален институт по 

метеорология и хидрология“, при условията, обявени в тази документация и 

приети от нас. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в 

случай, че същата ни бъде възложена. 

3. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв 

предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  

участието ни в откритата процедура. 

4. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане 

от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

6.5.Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с участието 

ми в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Избор на доставчик 

на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на 

Национален институт по метеорология и хидрология“. 

          6.Декларираме, че всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

са следните: 

 

Лицата, които представляват участника 

са: 

 

Лицата, които са членове на 

управителни и надзорни органи на 

участника са: 

 

Други лица със статут, който им 

позволява да влияят пряко върху 

дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за 

представляващите го лица, членовете 

на управителните или надзорните 

органи са: 

 

 

 Като неразделна част от настоящото заявление, представяме Опис на 

документите, съдържащи се в офертата  в подписан и подпечатан вид и 

ЕЕДОП. 

 

 *** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на 

оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от 

лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно актът 

за създаване на обединение. 
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Дата: _________2019 г.                   Име и фамилия:___________________ 

Длъжност:_____________________  

Подпис и печат:_____________________ 

 



63 
 

Образец № 2 

 

 

Опис на документите  

 

 

 № 

 

Съдържание 

Вид и 

количество на 

документите 

/оригинал или 

заверено копие/ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

 

 

 

  Подпис:                                                   __________________________ 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

 

 

 

образец № 3  

ЕЕДОП 

  



64 
 

Образец № 4 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

 

Наименование 

на процедурата 

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор 

на балансираща група за обектите на Национален институт 

по метеорология и хидрология“ 

 

От...................................................................................................................................... 

Седалище и адрес на управление ……...................................................................... 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 

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

Представлявано 

от…………………………….……………………………………………..……………

………………….в качеството му на............................................................................ 

e-mail:………………………… 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с всички документи и образци от документацията за 

участие в процедурата, заявяваме, че отговаряме на изискванията и условията 

посочени в документацията за участие в процедурата: 

 

 1.Желая(ем) да участвам(е) в горепосочената обществена поръчка и ще 

осъществя(им) доставката при спазване изискванията на техническата 

спецификация при следните условия: 

1.1. При изпълнение на договора ще доставям(е) на Възложителя 

необходимите количества електрическата енергия, като спазвам(е) изискванията 

на Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) 

и всички приложими нормативни разпоредби; 

          1.2. Ще регистрираме безплатно Възложителя като активен участник на 

свободния пазар на електрическа енергия по смисъла на Закона за енергетика (ЗЕ) 

и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ); 

1.3 Ще извършвам(е) доставката на енергия с необходимото качество в 

мястото на доставка за денонощие, месец и за целия срок на договора; 

          1.4. Ще включа(им) обектите на Възложителя в стандартна балансираща 

група, без Възложителят да заплаща такса за участие; 

         1.5. Ще извършвам(е) всички необходими действия, съгласно действащите 

ПТЕЕ, така че да осигуря(им) непрекъснатост на електроснабдяването при 

изпълнението на обществената поръчка, както и така че да не бъда (бъдем) 

отстранен(и) от пазара на балансираща енергия. 
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         1.6. В качеството ми(ни) на координатор на балансиращата група ще 

осигурявам(е) прогнозиране на потреблението на обектите на Възложителя и ще 

извършвам(е) планиране и договаряне на конкретни количества нетна 

електрическа енергия съгласно ПТЕЕ като: 

 ще изготвяме почасови дневни графици за доставка на електрическа 

енергия за обекта на Възложителя, като графиците следва да съобразяват с 

очаквания часови товар;  

 ще изпращаме почасовите дневни графици за доставка към системата за 

администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ;  

 ще потвърждаваме от името на Възложителя графиците за доставка в 

системата за администриране на пазара на оператора на 

електроенергийната система;  

 ще осигуряваме отговорността по балансиране, като уреждаме 

отклоненията от заявените количества за всеки период на сетълмент в 

дневните графици за доставка и тяхното заплащане. 

         1.7. Доставката на нетно количество електрическа енергия ще се извършва 

в обектите стопанисвани от Възложителя, изброени в Техническата 

спецификация; 

         2. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, 

се задължавам(е) да представя(им) при сключване на 

договора гаранция за изпълнението му, съгласно условията на документацията, 

както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 ЗОП. 

  

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на 

поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за участие и техническото ни предложение, ще го спазваме и 

изпълняваме в цялост. 

 

 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис (и печат) 

 

 

 

  



66 
 

Образец №5 

 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, 

б. «в» от ППЗОП 

 Долуподписаният/а………………..........................……………………...................... 

с адрес:  ...………...…………………………………………………………………… 

 л. к. № ............................. , изд. на ……………… г. от МВР - гр.  ............................. 

в качеството си на  ………………………………......….....  на ……………............... 

..............................................................., ЕИК .........................................................., със 

седалище и адрес на управление: ................................................................................ 

 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:. „Избор 

на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 

обектите на Национален институт по метеорология и хидрология“, с настоящата:      

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Напълно и без възражения приемам условията в проекта на договора, 

приложен към документацията, без бележки  и предложения. 

 

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

деклариране на неверни данни. 

 

 

 

 

Правно обвързващ подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице  

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Образец № 6 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за срок на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП 

 

Долуподписаният/а…………......…..........................……………………...................... 

с адрес:  …………………...........………………………………………в качеството 

си на  ………………………………......….....  на ………………......................., ЕИК 

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

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

 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор 

на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група 

за обектите на Национален институт по метеорология и хидрология“,с 

настоящата:      

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Предлагам/е срок на валидност на офертата в размер на ................................... 

........................................................................................ (цифром и словом) дни от 

крайния срок за получаване на офертите . 

 

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

деклариране на неверни данни. 

 

 

 

 

Правно обвързващ подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице  

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Образец 7 

 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за конфиденциалност по реда на чл.102 от ЗОП 

 

Долуподписаният/а…………………........................……………………...................... 

с адрес:  …………………....…………...........……………………………………........  

в качеството си на  ………………………………......….....  на …………...………..... 

................................................., ЕИК .........................................................., със 

седалище и адрес на управление: ............................................................................... – 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 

доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 

обектите на Национален институт по метеорология и хидрология“.,с 

настоящата:      

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

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

конкретна част от офертата) от офертата ни, да се счита за конфиденциална, 

тъй като съдържа технически и/или търговски тайни. 

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

освен в предвидените от закона случаи 

  

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

деклариране на неверни данни. 

 

 

Правно обвързващ подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице  

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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   Образец 8 

 

ДО …….................. 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

  

От…………………………………..........................………………………….......………

…………...................адрес:…………...…………………………………........................ 

в качеството си на ………………………………......….....  на……………........……... 

................................................................., ЕИК .......................................................... със 

седалище и адрес на управление: ................................................................................. 

                

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик 

на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на 

Национален институт по метеорология и хидрология“подписаният(те), 

представляващ(и) и управляващ(и), заявявам(е) следното: 

 

1. Предлагам цена за 1 (един) КWh нетна активна електроенергия за 

доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение функциите 

на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обектите на 

НИМХ……………………………………… .....................  

(…………………….……) лева без ДДС. 

* Забележка - Цената за един КWh нетна активна енергия следва да е 

посочена до 5-тия знак след десетичната запетая. 

           2.В цената по т. 1 се включват цената на нетната активна електрическа 

енергия, разходите за балансиране и прогнозиране на потреблението, 

администриране на часовите графици за потребление и обмен на информация, 

както и разходите по всички други дейности, свързани с участието на 

Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия. В предлаганата цена 

не се включват акциз и дължим ДДС, както и утвърдени от КЕВР цени за 

пренос и достъп по електропреносната мрежа, за достъп до и пренос по 

електроразпределителната мрежа, цена за задължения към обществото, и други 

дължими преки и косвени данъци, определени от компетентни органи. 

         3.Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група. 

         4.На Възложителя няма да се начисляват допълнително суми за излишък 

и недостиг. 

          При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с 

думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи. 
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Декларирам/е, че няма да претендирам/е неустойки в случай, че договорът 

не се изпълни на 100 % като посочена от възложителя обща прогнозна стойност, 

поради липса на необходимост. 

 

Правно обвързващ подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице  

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

  

 

 

Проект! 

 

 

Д О Г О В О Р 

№................../…..............2019 г. 

 

 

Днес, ................ 2019 г., в гр. София, между: 

1.Национален институт по метеорология и хидрология, БУЛСТАТ 000663814, 

ИН по ЗДДС BG 000663814, със седалище и адрес на управление – гр. София, п. 

к. 1784, бул. Цариградско шосе № 66, представляван от проф. д-р Христомир 

Брънзов – Генерален директор и Силвия Илиева – Главен счетоводител,  наричан 

по-нататък Възложител 

и 

2.…………………………………..……., със седалище и адрес на управление гр: 

…………………………………………………………………………………., с ЕИК 

………………………, представлявано от ………………………………….., от друга 

страна наричано по долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание чл………….. от Закона за обществените поръчки и Решение 

№……………../………………2019г. на Генералният директор, за определяне на 

Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на 

електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на 

Национален институт по метеорология и хидрология“се сключи настоящият 

договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

извърши доставка на електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и 

да осъществява функциите на координатор на стандартна балансираща група, за 

нуждите на обектите на Национален институт по метеорология и хидрология, 

София, присъединени на ниво ниско и средно напрежение, съгласно офертата на 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на 

договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да включи нови обекти, за които ще 

заплаща консумираната електроенергия по договорената с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена, 

съгласно ценовото му предложение.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорността за балансиране и приема да 

осъществява дейностите, съпътстващи и свързани с балансирането и с доставката 

на електрическа енергия (включително планиране, договаряне на конкретни 

количества електрическа енергия, изготвяне и администриране на графици и др.), 

за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща допълнително суми извън цената за 

доставка по  чл.2, ал.1 от настоящия договор.  

(3) С подписването на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на 

балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата - непряк член, съгласно 

ПТЕЕ. В този случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия 

за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане 

се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички 

разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ като Координатор на балансираща група осигурява 

участие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в балансиращата група при условията на 

равнопоставеност и прозрачност на начина на изчисляване на индивидуалния 

небаланс и на разпределение на груповия ефект между участника и останалите 

участници в групата.  

(5) Място на изпълнение на доставката на нетна електрическа енергия са 

обектите, стопанисвани от Възложителя. 

 (6) Срокът за изпълнение е 24 месеца или до достигане на  ..................... лева 

без ДДС за целия срок на договора, което от двете събития настъпи първо. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се ангажира да разходва предвиденият финансов ресурс 

изцяло, а Изпълнителят приема, че няма да има претенции в случай, че ресурсът 

не бъде разходван изцяло. 

          (7) Договорът влиза в сила от датата на регистриране на първия товаров 

график на Възложителя в Енергийния системен оператор (ЕСО) ЕАД, за което 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) Цената за доставка на един 1 КWh нетна активна електрическа 

енергия е: ……………. (словом) лева без ДДС, съгласно ценовото предложение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-Образец № 8 

       (2) В тази цена се включват цената за доставка на нетна активна 

електрическа енергия, разходите за балансиране и прогнозиране на 

потреблението, администриране на часовите графици за потребление и обмен 

на информация, както и разходите по всички други дейности, свързани с 

участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия. В тази 

цена не се включват акциз, цена за задължения към обществото и дължим ДДС, 

както и утвърдени от КЕВР цени за пренос и достъп по електропреносната 
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мрежа, за достъп до и пренос по електроразпределителната мрежа и други 

дължими преки и косвени данъци, определени от компетентни органи. 

       (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса за участие в 

балансиращата група, извън цената по чл. 2, ал. 1. В случаите на небаланси на 

електрическа енергия същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. На 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се начисляват допълнително суми за излишък и недостиг. 

      (4) Плащането на доставената и изразходвана нетна активна електрическа 

енергия, отчетена по измервателните уреди на обектите, се извършва в лева, по 

единична цена съгласно посоченото в Чл. 2. (1).  

     (5) Цената по този договор не може да бъде променяна освен при настъпването 

на обективни обстоятелства. Всяка една от страните може писмено да поиска 

изменение на цената по договора, ако в продължение на два последователни 

месеца е налице промяна в борсовите стойности за нетна активна електрическа 

енерегия с повече от 10 % спрямо предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена. 

Изменението на договора се извършва по реда на чл. 116 от ЗОП. 

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща веднъж месечно потребеното 

количество електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди на 

съответните измервателни точки, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, 

по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на получаване на оригинална 

данъчна фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) Фактурите за потребените количества енергия от обектите, се издават от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се заплащат от последния.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията в левове, по банков път, по 

следната сметка на Изпълнителя: 

IBAN: ...................  

BIC: ...................  

Банка:  ..........................  

Титуляр на сметката: .........................  

            (4) В случай че има сключени договори за подизпълнение и когато частта 

от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена 

като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на: 

а) Оригинална фактура за 100% от стойността на частта от поръчката, предадена 

като отделен обект, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. 

(б). 

б) Протокол за извършеното и прието изпълнение (на подизпълнителя), подписан 

от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на данъчната фактура.  

         (5) Разплащанията по чл. 3 (4)  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. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от 

което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 
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         (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл. 3. (5), когато 

искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за 

отказа. 

 

 

III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ 

НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. (1) Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

документ за гаранция за изпълнение в размер, представляваща 3 % стойността 

на поръчката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за 

изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща 

изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. 

      (2) Паричната сума се превежда в сметка на НИМХ, гр. София: 

 

IBAN: BG17UNCR76303300000753 

BIC: UNCRBGSF 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  

 

Внасянето на сумата се удостоверява е платежно нареждане. 

      (3) Текстът на банковата гаранция се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Банковата гаранция за изпълнение, издадена в полза на НИМХ, гр. София, е 

неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което 

възложителят заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си 

и/или ги е изпълнил неточно. Представената банкова гаранция следва да бъде 

със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с един месец. 

       (4) Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, равен на срока на 

договора, удължен с един месец. Възложителят следва да бъде посочен като трето 

ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и не може да бъде 

използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. 

Текстът на застраховката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

       (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно 

- частично, забавено и/или некачествено. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От 

гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения. 

       (6) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 дни след 

изтичане срока на договора/прекратяването му с достигането на прогнозната 

му стойност, при условие че не са налице основания за нейното задържане 

и/или усвояване. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява 

лихва върху нея. 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. Да получи уговореното възнаграждение за доставеното количество 

електрическа енергия при условията и в сроковете, посочени в настоящия 

договор.  

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване 

на дейностите по договора, включително предоставяне на нужната информация и 

документи за изпълнение на договора.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:  

         1. Да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите количества 

електрическа енергия, при спазване изискванията на Закона за енергетиката, 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правилата за измерване 

на количеството на електрическа енергия (ПИКЕЕ) и всички приложими 

нормативни разпоредби; 

2. Да регистрира безплатно Възложителя като активен участник на 

свободния пазар на електрическа енергия по смисъла на Закона за енергетика (ЗЕ) 

и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ); 

          3. Да извършва доставката на енергия с необходимото качество в мястото 

на доставка по Чл.1. (5). за денонощие, месец и за целия срок на договора; 

          4. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата на регистриране на 

първия товаров график на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Енергийния системен оператор 

(ECO) ЕАД; 

          5. Да включи обектите, стопанисвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в стандартна 

балансираща група, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за участие.  

         6. Да извършва всички необходими действия, така че да осигури 

изпълнението на настоящия договор и да не бъде отстранен от пазара на 

балансираща енергия.  

         7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно при невъзможност или забавяне 

на изпълнението на задълженията му по този договор.  

         8. Да осигурява, в качеството на координатор на балансираща група, 

прогнозиране на потреблението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва 

планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия, 

съгласно ПТЕЕ, като:  

• Изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за 

обектите на Възложителя, като графиците следва да съобразяват очаквания часови 

товар.  

• Изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за 

администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.  

• Потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка в 

системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната 

система.  

• Осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от 

заявените количества електроенергия за всеки период на сетълмент в дневните 

графици за доставка и тяхното заплащане. 
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          9. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него информация, 

данни или документи, свързани с изпълнението на договора.  

         10. Да третира всички документи и информация, предоставена или 

станала му известна във връзка с изпълнението на договора, като поверителни. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да публикува или предоставя на трети лица 

информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на 

Възложителя; 

       11. Да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

предоставени му документи и носители на информация. 

         12. При изпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 

подизпълнителите му (в случай, че ползва такива) спазват императивната 

разпоредба на чл. 115 ЗОП. 

         13. 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. 

          14. 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. 

           15. 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; 

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. 

          16. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговарят за 

изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписват документи по настоящия договор, 

са………………………………………… ........................................................  

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. Да изисква информация, данни или документи, свързани с изпълнението 

на договора, без това да пречи на оперативната самостоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. Да осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без това да 

пречи на оперативната дейност на изпълнителя.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  
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1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставеното количество електрическа 

енергия при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.  

2. Да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор. 

3. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-краткия обективно възможен срок 

при невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по този 

договор.  

 

V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл. 7. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените 

количества електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на 

тези количества в местата на доставка.  

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на 

електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените 

количества в местата на доставка.  

           Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с 

получаването и използването на електрическата енергия и носи риска за 

погиването на договорените количества след постъпването им в мястото на 

доставка. 

 

VI. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ЕНЕРГИЯ 

Чл. 10. Измерването на доставяните количества електрическа енергия в 

местата на доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и 

ПИКЕЕ и действащите правила за измерване на количеството електрическа 

енергия.  

Чл. 11. Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване 

трябва да отговарят на съответните нормативно-технически документи по 

отношение на технически и метрологични изисквания и характеристики, 

описание и точност.  

VII. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА 

ЕНЕРГИЯ 

         Чл. 12. (1) Отчитането чрез средствата за измерване се извършва в сроковете 

и съгласно изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 

(2) Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този 

договор, се определят съгласно данните, предоставени от собствениците на 

средства за търговско измерване.  

(3) При установяване на различия между доставените и фактурираните 

количества и след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна 

да предостави на другата страна в срок от 3 /три/ работни дни притежаваната от 

нея документация, удостоверяваща количествата, доставките и получаванията на 

електрическа енергия, с цел да се определи причината за различията.  
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VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. (1) При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи 

обезщетение за причинени вреди при условията на българското гражданско и 

търговско законодателство. 

          (2) При виновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на 

задълженията му по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер 0.5 % на ден върху изплатената от предходния месец сума до 

отстраняване на неизпълнението (но не повече от 30 % процента). Неустойката 

не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изпълнение на задълженията му по 

настоящия договор. 

           (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми от 

санкции и неустойки от гаранцията за изпълнение и/или от сумата за плащане. 

(4) При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените 

неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния 

български съд. 

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши 

плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава. 

 

 

IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

 Чл. 14. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на 

непредвидени обстоятелства. Никоя от страните не може да се позовава на 

непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е информирала другата 

страна за възникването й. 

(2) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да 

предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при 

настъпване на непредвидените обстоятелства. 

(3) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на 

задължението се спира. Изпълнението на задълженията се възобновява след 

отпадане на събитията, довели до спирането му. 

(4) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, 

чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнението на договора. 

(5) Липсата на парични средства не представлява непредвидени 

обстоятелства. 

(6) В случай на непредвидени обстоятелства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на 

установяване на непредвидените обстоятелства доставки.  
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(7) По смисъла на настоящия договор „непредвидени обстоятелства” са 

обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да 

бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие 

или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при 

договорените условия, съгласно разпоредбата на § 2, т. 27 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП. 

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

непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво 

се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение 

за настъпилите от това вреди.  

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 15. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. С изтичане срока на договора; 

2. При достигане на стойността посочена в Чл. 1 (6); 

3. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

 4. При отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на 

дейностите по доставка и балансиране на електрическа енергия, считано от датата 

на отнемането му. 

         Чл. 16. (1)  Възложителят може да прекрати договора без предизвестие: 

1. при неизпълнение на Чл.5 (2) т.12 от договора; 

2. 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. 

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

е в състояние да изпълни задълженията си. 

          Чл. 17. (1)  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. 

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

             Чл. 18. (1)  Настоящият договор може да бъде изменян само при 

условията и по реда на чл.116 от ЗОП. 

          (2)  Валутата на настоящия договор е български левове. Ако законно 

платежно средство в Република България стане общата валута на Европейския 

съюз - евро, валутата на договора става евро, като сумите по договора се 

конвертират от левове в евро по официалния курс, по който българският лев 

се е конвертирал към еврото. 

          (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, който ползва капацитета на третото лице за 

доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, отговаря солидарно с него при изпълнение на 
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обществената поръчка. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение по 

смисъла на ЗОП, участниците в него носят солидарна отговорност за 

изпълнението на договора. 

           (4) За срока и при условията на настоящия договор възложителят може 

да присъединява и нови обекти. 

 

ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 19. Страните по настоящия Договор следва да отправят всички 

уведомления и съобщения помежду си само в писмена форма – по пощата, 

електронен адрес и факс.  

(1) Данните за кореспонденция между страните са както следва: 

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ...................., ................, тел.:..........., e-mail: ………  

2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...................., ................, тел.:..........., e-mail: ………  

(2) При промяна на данните, посочени  в предходната точка всяка от 

страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на 

промяната;  

(3) За дата на съобщението се счита:  

- при лично предаване на съобщението – датата на предаването;  

- при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба – датата на 

доставка, отбелязана върху известието за доставка или на куриерската разписка;  

- при изпращане чрез факс – датата на получено автоматично генерирано 

съобщение, потвърждаващо изпращането.  

Чл. 20. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на 

празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали 

обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – 

спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.  

Чл. 21. За неуредените с Договора въпроси във връзка с изпълнението и 

прекратяването му се прилага Закона за обществени поръчки, Търговския закон, 

Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове в 

страната. 

Чл. 22. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор, която бъде 

обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна 

останалите клаузи или договора като цяло. 

Чл. 23. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се 

разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.  

Чл. 24. В случай, че Изпълнителят няма да ползва подизпълнител/и, 

клаузите от настоящия договор, касаещи отношенията с подизпълнителя/ите 

и/или по повод на подизпълнителя/ите, ще бъдат неприложими. 

Неразделна част от договора са следните приложения: 

1. Техническа спецификация; 

2. Ценово предложение – Приложение № 2 от офертата на Изпълнителя;  

3. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 1 от офертата 

на Изпълнителя. 
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Настоящият Договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни 

екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:……………….                                 …………………. 

                           (проф. д-р Христомир Брънзов)                       (…………………………) 

 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ……………………. 

(Силвия Илиева) 

 

/попълва се от Изпълнителя/ 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

Долуподписаният/те: 

1. …………………......…………………………………………………………………, 

      (име, презиме, фамилия) 

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

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 

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

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

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

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

2. …………………………………………………………………………….……….…, 

              (име, презиме, фамилия) 

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

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 

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

постоянен адрес: ………………………………………………………………………, 

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

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

3. ………………………………………………….……………………………………, 

         (име, презиме, фамилия) 

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

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 

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

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

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

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

в качеството ми/ни на представляващ/представляващи: 

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

юридическото лице или видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ ………….....................…………………………………………….. 

ДЕКЛАРИРАМ/ДЕКЛАРИРАМЕ: 

І. Действителни собственици на представляваното от мен/нас юридическо 

лице/правно образувание са следните физически лица: 

1. …………………………………………………………………………..…………..., 

                                 (име, презиме, фамилия) 

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

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 

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

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

държавата 

по гражданството: ……..............................................................................................., 

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

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

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

което е: 

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

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

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

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

на Търговския закон; 

    лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 

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

3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

    лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права 

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

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

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, 

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

    (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, 

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

управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява 

контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено 

притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна 

или сходна с предходно посочените; 

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

сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени 

в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

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

да се установи друго лице като действителен собственик; 

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

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

………………………………….……………………..………………………………... 
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2. ……………………………………………………..…………………………………, 

           (име, презиме, фамилия) 

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

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 

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

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

държавата 

по гражданството: …….................................................................................................., 

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

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

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

което е: 

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

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

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

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

на Търговския закон; 

    лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 

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

3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

    лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права 

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

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

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, 

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

    (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, 

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

управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява 

контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено 

притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна 

или сходна с предходно посочените; 

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

сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени 

в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

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

да се установи друго лице като действителен собственик; 

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

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

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

3. …………………………………………...…………………………………...………, 

             (име, презиме, фамилия) 

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

 (в случай че лицето  няма ЕГН или ЛНЧ) 

гражданство/а: ………………………………...……………………………………….. 
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Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата 

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

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

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

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

което е: 

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

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

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

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

на Търговския закон; 

    лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 

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

3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

    лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права 

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

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

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, 

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

    (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, 

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

управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява 

контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено 

притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна 

или сходна с предходно посочените; 

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

сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени 

в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

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

да се установи друго лице като действителен собственик; 

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

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

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

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

непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен/нас юридическо 

лице/правно образувание, са: 

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

контрол: 

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

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ………………………………………………………………………………, 

                               (държава, град, община) 

адрес: ……………………………………………………………………..……………, 
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вписано в регистър ………………………………………………………….....………, 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър 

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

Представители: 

1. …………………………………………………………………..……………………, 

                              (име, презиме, фамилия) 

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

 (в случай че лицето  няма ЕГН или ЛНЧ) 

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

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

държавата 

по гражданството: ……...…………...…………………………………………………, 

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

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

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

2. …………………………………………………..……………………………………, 

                          (име, презиме, фамилия) 

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

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 

гражданство/а: ………………………………………………………………………… 

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

държавата 

по гражданството: ……...…………………………...…………………………………, 

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

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

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

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

(заедно, поотделно или по друг начин) 

3. …………………………………………………………………………...…………… 

                           (име, презиме, фамилия) 

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

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 

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

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

държавата 

по гражданството: ......…………………………………………………………………, 

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

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

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

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

контрол: 

……………………………………………………..……………………………………, 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ………………………………………………….…………………………… 

                                  (държава, град, община) 
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адрес: ……………………………………………………………………...……………, 

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

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър 

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

Представители: 

1. ……………………………………………….………………………………………, 

                 (име, презиме, фамилия) 

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

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 

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

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

държавата 

по гражданството: ……...…………………………...…………………………………, 

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

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

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

2. ……………………………………………………………………...………………… 

(име, презиме, фамилия) 

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

 (в случай че лицето 

няма ЕГН или ЛНЧ) 

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

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

държавата 

по гражданството: …………………….……....………………………………………, 

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

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

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

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

                                    (заедно, поотделно или по друг начин) 

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

…………………………………………………………….……………………………., 

               (име, презиме, фамилия) 

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

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ) 

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

постоянен адрес на територията на Република България: 

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

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

неверни данни. 

Настоящата декларация важи само след нотариална заверка! 

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

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

                                                                                      (име и подпис) 

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

                                                                          …………................………………. 
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                                                                                    (име и подпис) 

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

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

                                                                                         (име и подпис) 

 

Указания за попълване: 

І. Съгласно чл. 65, ал. 5 от ЗМИП данните за действителните собственици се 

вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на 

юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като 

физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 

25 на сто дялово участие. Съгласно същата разпоредба, когато действителните 

собственици са физически лица, които са различни от вписаните по изречение 

първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП 

на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се 

вписват в съответния регистър. 

ІІ. Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията 

на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 

„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, 

което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или 

друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието 

име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и 

които отговарят най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни 

образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено 

притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това 

юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством 

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

с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран 

пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с 

правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, 

осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. 

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

притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо 

лице или друго правно образувание. 

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

акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно 

образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, 

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

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

под контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, 

попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, 

учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи 

такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е: 

а) учредителят; 

б) доверителният собственик; 
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в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

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

собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои 

да бъде определено; 

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

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства. 

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

собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни 

или сходни с посочените в т. 2. 

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

са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на 

юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг 

действителен собственик. 

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява 

индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване 

на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при 

вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните 

органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и 

други въпроси от съществено значение за дейността му. 

(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол 

върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на 

права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 

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

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица. 

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

установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато 

съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният 

собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което 

изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят 

документация за предприетите действия с цел установяване на действителния 

собственик по ал. 1. 
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/Попълва се от Изпълнителя/ 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

 

 

Долуподписаният /та/ …........................................................................................ (три имена) 

с адрес …...................................................................................................................................... 

лична карта/документ за самоличност (оставя се вярното) № …....................., издадена на 

….................... от ….................................., ЕГН ............................................., в качеството ми 

на (длъжност, или друго качество) ............................................. на (наименование на 

участника) ............................................ с ЕИК …............................., със седалище и адрес на 

управление ….........................................................................................................................., 

във връзка с участие в обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Извънгаранционно абонаментно обслужване на 

автомобили, собственост на Комисията за защита на личните данни и доставка на 

авточасти ” 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ..................................................  

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е 

свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а 

именно с: .......................................  

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 

 

 

             Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 
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