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РАЗДЕЛ II 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

1. Предмет и цел на обществената поръчка 

1.1. Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Организиране на специализирани 

обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета 

на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”. 

1.2. Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на договор за изпълнение на 

дейности, финансирани по договор за безвъзмездна финансова помощ, изпълняван от 

Агенцията по обществени поръчки (АОП) в рамките на Оперативна програма „Техническа 

помощ“ (ОПТП).  

1.3. Обществената поръчка обхваща следните дейности: 

 Организиране на 4-6 бр. специализирани обучения извън град София, във връзка с 

изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени 

поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки” с продължителност три дни, за 45 

участници /включително лектори и представители на АОП/ с включена цялостна логистика на 

мероприятията, транспорт, нощувки и храноден. 

1.4. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя са разписани подробно в 

приложената техническата спецификация и проекта на договор – неразделна част от 

настоящата документация за участие в процедурата. 

1.5. На основание чл. 16г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) обществената 

поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания.  

1.6. Обществената поръчка се провежда по реда на чл. 14.ал. 3 от ЗОП. 

2. Критерий за оценка на офертите 

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”. 

3. Възложител 

Възложител на настоящата обществена поръчка е Агенция по обществени поръчки. 

4. Срок за изпълнение на поръчката 
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Предвижда се договорът с определения изпълнител да бъде сключен за срок до 

31.12.2015г. Срокът за изпълнение започва да тече от момента на сключване на договора за 

възлагане на обществената поръчка. 

5. Срок на валидност на офертите 

5.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 90 (деветдесет) 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

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

офертите до сключване на договора. 

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

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

удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя 

и в определения в нея срок. 

6. Прогнозна стойност 

6.1. Прогнозна стойност на обществената поръчка за срока на изпълнение на договора е  

75 000,00 лв. (седемдесет и пет хиляди лева) без ДДС. 

6.2. Оферти на участници, които надхвърлят определения финансов ресурс, ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата като неотговарящи на предварително обявените условия 

на възложителя. 

7. Разходи за поръчката 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в откритата 

процедура. Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по 

подготовката и подаването на офертите си, включително и при отстраняване от участие. 

8. Финансиране 

Поръчката се финансира по договор на Агенцията по обществени поръчки по проект № 

0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени 

поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма 

„Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие“. 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Общи изисквания 

1.1. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при 

която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български 
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или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които 

отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от 

възложителя условия. 

1.2. На основание чл. 16г, ал. 4 от ЗОП обществената поръчка е запазена за 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Оферти могат да подават и 

участници, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

1.2.1. В съответствие с изискванията на чл. 16г, ал. 5 от ЗОП: 

 определените в документацията критерии за подбор не се прилагат за участници, 

които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за 

обединения, в които участват само такива лица; 

Забележка: Поставените изисквания от страна на възложителя, участниците да 

притежават валидна застраховка по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма и валидно 

удостоверение за регистрация за осъществяване на туроператорска дейност в съответствие 

с чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма, не са критерий за подбор, определен от възложителя по 

смисъла на чл. 16г, ал. 5, т. 1 от ЗОП, предвид на това, че те са условие за изпълнение на 

поръчката и произтичат от друг нормативен акт. 

 в представянето, което се съдържа в офертата, участниците по т. 1.2 включват 

Декларация за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на 

държава-членка на Европейския съюз на участника, съответно за вписване на всеки от 

участниците в обединението. 

1.2.2. В съответствие с изискванията на чл. 16г, ал. 6 от ЗОП, когато в процедурата 

участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 

и/или техни обединения, които са вписани в регистъра на Агенцията за хората с увреждания, 

или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз на участника, и офертите 

на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не 

се разглеждат и не се оценяват. Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, 

изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се 

прилага и за посочените подизпълнители. 

http://www.eufunds.bg/


             

 

Проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки 

и развитие на сектора на обществените поръчки”, Договор № 46/18.01.2013 г. 

www.eufunds.bg 

1.3. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като 

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

клаузи, които гарантират, че: 

 всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, 

по закон за изпълнението на договора; 

 всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за 

целия период на изпълнение на договора. 

1.3.1. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 

ги представлява за целите на поръчката. Упълномощаването може да бъде извършено със самия 

договор за създаване на обединение или с отделен документ. Документът, с който членовете на 

обединението/консорциума упълномощават лице, което да ги представлява, следва да бъде с 

нотариално заверени подписи. 

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

на офертите. 

1.4. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, 

че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за 

свои действия, бездействия и работа. 

2. Условия за допустимост на участниците  

2.1. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, 

който: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 

2.1.2. е обявен в несъстоятелност; 

2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

2.1.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
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компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 

има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен. 

2.2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник: 

2.2.1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 

съда, или участникът е преустановил дейността си; 

2.2.2. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

2.2.3. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, 

или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 

2.2.4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

2.3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

участници: 

2.3.1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

2.3.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от ЗОП са: 

а) роднините по права линия без ограничение; 

б) роднините по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднините по сватовство – до втора степен включително; 

г) съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружниците; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружеството и лицето, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или 

акциите, издадени с право на глас в дружеството. 
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Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска 

собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в 

това дружество. 

2.4. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка участници, по отношение на които: 

2.4.1. са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 106, параграф 1, от Регламент (ЕС, 

ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. 

2.4.2. са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 107, параграф 1 от Регламент (ЕС, 

ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. 

2.4.3. има наложено наказание на основание на чл. 109, параграф 2, буква “а” от Регламент 

(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. 

2.5. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка участници: 

2.5.1. които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 

свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

2.5.2. свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни 

кандидати или участници в една и съща процедура. 

Забележка: т. 2.5.1. не се прилага, когато: 

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

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

в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за 

социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за 

дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно 

инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на 

съответния специален закон;  

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

от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 
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която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;  

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

от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 

лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на 

регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство;  

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

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения 

и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на 

Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 

2.6. Изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 2, т. 4 и 5 от ЗОП се прилагат за 

лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно: 

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по ал. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, 

а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

е) при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; 

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които 

представляват участника; 

з) в случаите по б. „а” – „ж” и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България. 

2.7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, посочените в т. 2.1, 2.2 и 2.3 изисквания се прилагат и по отношение на 

подизпълнителите. 
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2.8. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по  

чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП със 

собственоръчно подписана декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец. В декларацията се 

включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 

обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 

служебно на възложителя. 

2.9. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, 

ал. 2 от ЗОП. 

2.10. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице: 

2.10.1. Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо и/или 

юридическо лице, включено в състава на обединението. 

2.10.2. Декларацията за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие 

с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП се представя 

за обединението – участник в процедурата. 

2.10.3. Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо 

лице, включено в обединението. 

2.10.4. Декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, 

параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 

Съвета, се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

3. Критерии за подбор на участниците  

3.1. Общи условия 

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

подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от 
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ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни 

съответната дейност. 

3.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците 

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние 

на участниците. 

3.3. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за 

изпълнение на обществената поръчка  

3.3.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата, най-малко 2 (две) услуги, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка за минимум 45 участника всяка. 

Забележка: За еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка възложителят 

ще приема услуги за организиране на семинари, конгрeси или други публични събития. 

3.3.2. Участникът трябва да разполага с валидно удостоверение за регистрация за 

осъществяване на туроператорска дейност в съответствие с чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма и 

валидна застраховка по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма. За чуждестранни лица – да разполагат 

с правото да извършват туроператорска дейност, съгласно националното им законодателство. 

3.3.3. Участникът трябва да разполага с поне две лица, които да са постоянно на 

разположение за времето на организиране и провеждане на съответното мероприятие. Лицата 

трябва да отговарят на изискванията по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изискванията към персонала 

на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление 

на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на 

туроператорска или туристическа агентска дейност. Чуждестранните участници трябва да 

отговарят на условието по еквивалентен начин. 

Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в 

обединението. Изискването по т. 3.3.2 се доказва от всеки участник в обединението, който 

ще извърши туроператорската дейност. 

 Изискванията по т. 3.3.2. се прилагат за подизпълнителите, които ще извършват 

туроператорска дейност. 

3.3.4. В съответствие с изискванията на чл. 16г, ал. 5 от ЗОП определените в 

документацията критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани 
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предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват 

само такива лица. 

Забележка: Поставените изисквания по т. 3.3.2., не следва да се разглеждат като 

критерий за подбор, определен от възложителя по смисъла на чл. 16г, ал. 5, т. 1 от ЗОП. 

4. Гаранции  

4.1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 750 (седемстотин и петдесет)лв.  

4.2. Гаранцията може да бъде под формата на:  

4.2.1. парична сума, преведена по банкова сметка на АОП: 

БНБ ЦУ, IBAN BG21 BNBG 9661 3100 1056 01, BIC BNBGBGSD, 

или  

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

срок на валидност 90 дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 

При внасяне на гаранцията под формата на парична сума, преведена по банкова сметка, в 

платежното нареждане изрично се посочва уникалният номер на поръчката в Регистъра на 

обществените поръчки. 

4.3. Гаранциите за участие се освобождават от възложителя, както следва: 

а) на отстранените участници в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване 

на решението за определяне на изпълнител; 

б) на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за 

възлагане на обществената поръчка; 

в) на останалите класирани участници в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението за определяне на изпълнител; 

г) при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на 

всички участници се освобождават в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението за прекратяване. 

4.4. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

4.5. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка обжалва решението на възложителя за 

определяне на изпълнител – до решаване на спора. 

4.6. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната 

форма, когато участник: 
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а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 

б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

4.7. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за 

защита на конкуренцията (КЗК) отмени решението на възложителя и върне преписката за 

продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното 

законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена 

в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, 

който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от 

участие. 

4.8. Гаранцията за изпълнение на договора представлява 5% от стойността на поръчката, 

посочена в договора. 

4.8.1. Гаранцията може да бъде под формата на:  

4.8.2. парична сума, преведена по банкова сметка на АОП: 

БНБ ЦУ, IBAN BG21 BNBG 9661 3100 1056 01, BIC BNBGBGSD,  

или  

4.8.3. безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в 

оригинал, издадена в полза на възложителя. 

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

4.10. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова 

гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на 

възложителя и със срок на валидност не по-малък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на 

договора. 

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

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

изпълнение на договора преди подписването на договора за възлагане на обществената 

поръчка. 

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

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите по 

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

гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.  
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Определените от Възложителя изисквания за представяне на гаранции за участие не се 

прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ  

 

1. Изисквания при оформяне и представяне на офертите  

 

1. Подготовка на офертата: 

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

документацията за участие. 

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

обявените от възложителя условия. 

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

единствено от участниците. 

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания 

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

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

да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

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

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

представя самостоятелна оферта. 

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти. 

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

задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с 

тези образци. 

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

упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

дружеството. 

2. Изисквания към съдържанието на офертата: 

2.1. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 

подизпълнители. 
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2.2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

а) документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а” и „б” се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението; 

б) документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез 

които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от 

ЗОП. 

2.3. Участник в процедурата може да докаже съответствието си с изискванията за 

технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. 

В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните 

възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има 

на разположение ресурсите на третите лица. Това могат да бъдат посочените подизпълнители, 

свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 

2.4. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, които са 

на чужд език, се представят и в превод. 

2.5. Ако участник или негов управител, респективно член на управителните му органи, а в 

случай, че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, 

декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и 

обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 

офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде 

отстранен от участие. 

2.6. Ако участник не представи някой от посочените в настоящите указания за участие 

документи ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка, 

при спазване на разпоредбите на чл. 68, ал. 7 – 10 от ЗОП. 

2.7. Всички документи трябва да са: 

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

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

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

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

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

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

корекции. 

2.8. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен 

от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът по 

предходното изречение трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани 

плика, както следва: 

 ПЛИК № 1 „Документи за подбор” – в него се поставят документите и 

информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 6, 8, 12 – 14 от ЗОП; 

 ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - в него се поставя 

техническото предложение, и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 

 ПЛИК № 3 „Предлагана цена” – в него се поставя ценовото предложение. 

 

Съдържание на ПЛИК № 1 – „Документи за подбор”: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника – попълва се Образец № 1. 

2. Представяне на участника – попълва се Образец № 2 и включва: 

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително 

електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. 

„а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2а (с изкл. на предл. второ), 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП – 

попълва се Образец № 3; 

в) в случай, че участникът в процедурата е специализирано предприятие или кооперация 

на хора с увреждания или техни обединения – декларация по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП. 

Декларацията се представя за всеки участник в обединението, както и за подизпълнителите, в 

случай, че участникът е декларирал, че ще използва такива - попълва се Образец № 13; 

Забележка: Когато участник – юридическо лице/едноличен търговец не е вписан в 

публичен регистър, от който могат достоверно да се извлекат данни относно правния му 

статут, същият представя и копие на документ за регистрацията си. Чуждестранни 

юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен 
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номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която 

са установени. 

г) копие на договор за създаване на обединение, в случай, че участникът е обединение, 

което не е юридическо лице, подписан от лицата включени в обединението. Ако в договорът за 

обединение не е посочено лицето, което представлява участниците – документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Документът, в който е посочен 

представляващият обединението, включително договорът за създаване на обединение (когато 

представляващият обединението е посочен в него) следва да бъде с нотариално заверени 

подписи и се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 

д) документ за внесена гаранция за участие - оригинал на банковата гаранция за участие 

или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 

е) пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или нотариално заверено 

копие) – представя се, когато офертата (както и други документи от нея) не са подписани от 

представляващия/те участника, а от изрично упълномощен негов представител. 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 процедурата. Декларацията по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки не 

може да бъде подписвана от пълномощник. 

ж) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор 

– попълва се Образец № 4; 

з) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в 

процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 5; 

и) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП относно видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – попълва 

се Образец № 6; 

й) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се Образец № 7; 

3. Доказателства за технически възможности и/или квалификация за изпълнение на 

обществената поръчка: 

а) Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на услугите, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от 
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датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателства съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП за изпълнената услуга  – попълва се Образец № 8; 

б) Заверени от участника копие от валидна застраховка по чл. 97, ал. 1 от Закона за 

туризма и копие от валидно удостоверение за регистрация за осъществяване на туроператорска 

дейност в съответствие с чл. 61, ал. 3 от Закона за туризма;  

в) Списък на членовете на екипа, които отговарят за изпълнението на поръчката, с 

посочване на образованието и професионалния опит на експертите – попълва се Образец № 9.  

Определените от възложителя критерии за подбор не се прилагат и документи не се 

изискват, в случай, че участникът в процедурата е специализирано предприятие или 

кооперация на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. 

Забележка: Поставените изисквания от страна на възложителя, участниците да 

притежават валидна застраховка по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма и валидно 

удостоверение за регистрация за осъществяване на туроператорска дейност в съответствие 

с чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма, не следва да се разглежда като критерий за подбор, 

определен от възложителя по смисъла на чл. 16г, ал. 5, т. 1 от ЗОП, предвид на това, че 

същите произтичат от друг нормативен акт. 

г) Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 10.  

В нея членовете на обединението посочват, че са запознати, че: 

 като член на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по 

закон за изпълнението на договора; 

 като член на обединението/консорциума са задължени да останат  в него за целия 

период на изпълнение на договора. 

д) Декларация 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 – попълва се Образец № 11. 

е) Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и 

чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета – 

попълва се Образец № 12. 

Съдържание на ПЛИК № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”: 
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1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за 

изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 14. 

2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП относно частите от офертата, които имат 

конфиденциален характер – ако е приложимо (по преценка на участника и ако са налице 

основанията за това) – попълва се Образец № 15. 

Забележка: Чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП е неприложим по отношение на предлаганата 

цена и техническите параметри, които подлежат на оценка.  

Съдържание на ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”: 

Ценово предложение – попълва се Образец № 16. Предлаганата цена е в български лева 

без ДДС. 

Забележка: Извън плика „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация 

относно цената. 

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 

плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата. 

3. Запечатване 

3.1. Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се 

запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват по следния начин – ПЛИК № 1 

„Документи за подбор”, ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и ПЛИК 

№ 3 „Предлагана цена”. 

3.2. Трите плика се поставят в един общ непрозрачен плик, върху който се изписва: 

Агенция по обществени поръчки 

Гр. София,   

ул. Леге № 4 

О Ф Е Р Т А 

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

„………………………..” 

Оферта от: ………………………………………………… 

  /наименование на участника/ 

Адрес за кореспонденция: ………………….. 

Телефон: ………………………… 

Факс: …………………………….. 
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e-mail: …………………………… 

 

3.3. Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция и 

телефон, факс и/или е-mail.  

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

начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата  обществена поръчка. 

 

4. Място и срок за подаване на оферти 

4.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Агенция по обществени 

поръчки, гр. София , ул. „Леге“ № 4. 

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

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

възложителя. 

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

допълни или оттегли офертата си. 

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

процедурата. 

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

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

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

 

5. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти 

5.1. Срокът за подаване на оферти се удължава: 

а) когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на 

офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни 

документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение; 

б) в случаите по чл. 29, ал. 3 от ЗОП – когато от публикуването на разяснение от 

възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 (три) дни. 

5.2. Възложителят може да удължи срока за подаване на оферти, когато: 

а) в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта или е получена 

само една оферта; 
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б) това се налага в резултат на производство по обжалване; 

 

6. Приемане и връщане на оферти 

6.1. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, 

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

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

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

незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

 

7. Отваряне на офертите 

7.1. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще 

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

сградата на Агенцията по обществени поръчки. При промяна на датата и часа на отваряне на 

офертите участниците се уведомяват писмено. 

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

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 

която се извършва отварянето. 

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Поръчката включва следните дейности: 

1. Организиране на 4-6 бр. специализирани обучения извън град София, във връзка с 

изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени 

поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, при следните изисквания за всяко 

мероприятие: 

Място на провеждане извън град София 

Брой участници 45/включително лектори и представители 

на АОП/ 

Продължителност 3 дни – 2 нощувки 

2 бр. закуски  блок маса 
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2 бр. обяд  блок маса 

2 бр. вечеря  блок маса 

4 бр. кафе-паузи  минерална вода, кафе, чай, 

мляко/сметана, безалкохолни напитки, 

дребни сладки и соленки 

Наем на зала и оборудване за 2 дни зала с климатик, екран, озвучителна 

техника, мултимедиен проектор, лаптоп, 

флип чарт  

Осигурен транспорт  за 45 участника /включително лектори и 

представители на АОП/ от гр. София до 

мястото на събитието и от мястото на 

събитието до гр. София 

Материали Презентации и листа за писане /всички 

формат А4/, химикалки 

Други Осигуряване на снимков материал от 

събитието 

 

2. Изисквания към мястото на провеждане на събитията: 

 Хотели, установени в населени места или курорти; 

 Категорията на хотелите да е най-малко четири звезди; 

 В залите и хотелските стаи да има свободен достъп до интернет; 

  Да се предвиди единично настаняване на участниците. 

 

3. Изисквания към менюто за мероприятията: 

3.1. Изпълнителят трябва да осигури изхранване на участниците за мероприятията, 

както следва: 

Обедно меню, включващо най-малко: 

- салата – два вида  

- супа – два вида (зеленчукова, месна) 

- основно ястие – два вида месни и два вида вегетариански ястия 

- десерт - два вида  
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- безалкохолни напитки - два вида  

- минерална вода 

 

Вечеря, включваща най-малко: 

- салата – два вида  

- основно ястие – два вида месни и два вида вегетариански ястия 

- десерт - два вида  

- безалкохолни напитки - два вида  

- минерална вода 

 

Участникът следва да има предвид, че средствата за кафе-паузите, обедите и вечерите ще 

се отчитат по броя на действително участвалите в събитието лица. 

 

4. Изисквания към залите за провеждане на обученията: 

4.1. да са разположени в хотелите за настаняване на участниците; 

4.2. минималният капацитет на залата да съответства на максимално предложения брой 

участници за всяко събитие, с достатъчно място за осигуряване комфорта на всеки участник по 

време на обучението;  

4.3. подреждането да е театрално / П-образно, с президиум; 

4.4.  осигурена интернет връзка; 

4.5. минималното оборудване на залата да включва:  

 екран; 

 мултимедиен проектор; 

 лаптоп, свързан за работа с мултимедийния проектор; 

 флип чарт с хартия и маркери; 

 озвучителна система – поне един микрофон на президиума и два броя подвижен 

безжичен (радио) микрофон; 

 изправна климатична инсталация и отопление;  

 помощни маси за извършване на регистрация. 

 

5. Изисквания към транспортните средства за мероприятията: 

5.1. да не са по-стари от 10 години;  
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5.2. да имат климатична и отоплителна инсталация; 

5.3. да имат аудио система и видео система с поне два монитора;  

5.4.  да имат безплатен достъп до Wi Fi; 

5.5. да имат валиден документ за преминат годишен технически преглед.  

 

6. Изисквания към материалите 

6.1. Презентациите да са разпечатани във формат А4, по три слайда на страница с 

място за водене на бележки към всеки слайд. 

6.2. На участниците да се предоставят допълнително по поне 10 листа А4 за водене на 

записки, химикалки. 

6.3. Снимков материал – до 10 снимки в цифров вид и на хартия. Снимките трябва да 

отразяват моменти от проведените обучения - залата с участниците, президиума и т.н., както и 

изпълнението на мерките за информираност и публичност.  

 

7. Мерки за публичност и информираност 

7.1. Всички материали за събитията, които се подготвят от изпълнителя следва да са в 

съответствие с правилата, относно визуалната идентификация, описани в „Указания за 

прилагане на мерки за информиране и публичност по Оперативна програма „Техническа 

помощ”, публикувани на следния интернет адрес: http://eufunds.bg/bg/page/42. 

7.2. За обозначаване на залите за провеждане на съответно мероприятие, трябва да се 

изработят по 2 бр. банери с наименованието на съответния проект, които трябва да бъдат 

подготвени в съответствие с „Указания за прилагане на мерки за информиране и публичност по 

Оперативна програма „Техническа помощ”.  

7.3. Изпълнителят следва да постави в залите, където ще се провеждат 

събитията/мероприятията, информационни материали, предоставени от възложителя. 

7.4. Когато е приложимо, проектите на информационни материали трябва да се 

съгласуват с възложителя преди съответното събитие. 

 

8. Други условия 

8.1. Изпълнителят следва да осигури за своя сметка общата координация на изпълнение 

на дейностите по договора. Разходите по престоя и настаняването на екипа за изпълнение на 
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поръчката, разходите, свързани с престоя на транспортното средство и други административни 

разходи са изцяло за сметка на изпълнителя. 

8.2. Изпълнителят извършва регистрацията на участниците в деня на провеждане на 

мероприятието; 

8.3. Изпълнителят предоставя размножените материали на мястото на мероприятието 

по списък на участниците, в който се посочват имена, месторабота и/или представлявана 

организация, длъжност и/или позиция, данни за контакт; 

8.4. Изпълнителят осигурява попълването на анкетна карта/формуляр за оценка – от 

всеки участник по образец на възложителя; 

8.5. Темите на събитията се подават от възложителя; 

 

V. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”. 

 

Комплексната оценка (КО) се формира по следната формулата: 

 

КО = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 

Където: 

1. П1 е показател “Цена за издръжка на един човек при организиране на 1 бр. 

специализирано обучение в страната, предназначено за 45 участника /включително лектори и 

представители на АОП/, ангажирани с процеса на възлагане на обществени поръчки, 

финансирани със средства от ЕС”, с относителна тежест 45 в комплексната оценка и се 

определя по следната формула: 

         Ц мин. 

П1 = ------------- х 45 

         Ц оферта 

Където Цмин. е най-ниската предложена цена за един човек, а Цоферта е предлаганата цена за 

един човек от съответния участник. 

 

2. П2 е показател “Цена за транспортни разходи за един километър”, с относителна 

тежест 35 в комплексната оценка и се определя по следната формула: 
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         Ц мин. 

П2 = -------------- х 35 

         Ц оферта 

Където Цмин. е най-ниската предложена цена за един километър, а Цоферта е предлаганата 

цена за за един километър от съответния участник. 

 

3. П3 е показател “Използвани транспортни средства”. Максималният брой точки, 

които получава участникът са 7 т., както следва: 

 За автобус, произведен преди 7 до 10 години   участникът получава 2 т. 

 За автобус, произведен преди 0 до 6 години   участникът получава 7 т. 

4. П4 е показател “Осигуряване на баджове с имената на участниците”. При 

предлагането на тази услуга, участникът получава 3 т. 

 

5. П5 е показател “Категоризация на хотелите”. Максималният брой точки, които 

получава участникът са 10 т., както следва: 

 За хотели 4 звезди    участникът получава 1 т. 

 За хотели 5 звезди   участникът получава 10 т. 

Максималният брой точки по КО е 100. 

 

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Комисия за провеждане на откритата процедура 

1.1. Възложителят назначава комисия за провеждане на откритата процедура след 

изтичане на срока за приемане на офертите. 

1.2. Възложителят определя за членове на комисията или за консултанти лица, които: 

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен 

участник; 

б) не са свързани лица по смисъла на Закона за обществените поръчки с участник в 

процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни 

или контролни органи; 

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка; 
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г) не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации и 

методиката за оценка на офертите. 

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

които са узнали във връзка със своята работа в комисията. 

1.4. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за 

съответствие на обстоятелствата по т. 1.2, буква „а”, „б”, „в” и „г” и за спазване на 

изискванията по т. 1.3 след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от 

процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства. 

1.5. Член на комисията, който не може да изпълнява задълженията си по обективни 

причини или е отстранен поради наличие на обстоятелства по т. 1.2, се замества от резервен 

член, а ако това е невъзможно, възложителят издава заповед за определяне на нов член. 

1.6. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените 

оферти. 

 

2. Публично отваряне на офертите 

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

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 

която се извършва отварянето. 

2.1.1. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата 

самоличност и представяне на съответните пълномощни. 

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

комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

2.2. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието 

на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете й подписват ПЛИК 

№ 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 

ПЛИК № 3 на останалите участници. 

2.3. В присъствието на лицата по т. 2.1 комисията отваря ПЛИК № 2 и най-малко трима 

от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един 

представител от присъстващите участници да подпише документите, съдържащи се в ПЛИК  

№ 2 на останалите участници. Комисията след това отваря ПЛИК № 1, оповестява 
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документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка 

по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

2.4. С извършване на действията по т. 2.2 и 2.3 приключва публичната част от заседанието 

на комисията. Комисията продължава своята работа в закрито заседание. 

Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на специализирани 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 

увреждания или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз, и 

офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на 

останалите участници не се разглеждат и оценяват.  

3. Действия на комисията след отваряне на офертите 

3.1. Комисията разглежда документите и информацията в ПЛИК № 1 за съответствие с 

критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

3.2. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, 

и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола и 

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

3.3. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 

получаването на протокола по т. 3.2. Когато е установена липса на документи и/или 

несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи 

нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

3.4. След изтичането на срока по т. 3.3 комисията пристъпва към разглеждането на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите 

за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в ПЛИК № 2 на 

участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

3.5. Комисията при необходимост може по всяко време: 

3.5.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица; 

3.5.2. да изисква от участниците: 

а) разяснения за заявени от тях данни; 
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б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, 

като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 

предложение на участниците. 

 

4. Отваряне на ценовите оферти 

4.1. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 

на възложителя, не се отваря. 

4.2. Когато критерият е „икономически най-изгодна оферта”, комисията отваря плика с 

предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия: 

а) разгледала е предложенията в ПЛИК № 2 за установяване на съответствието им с 

изискванията на възложителя; 

б) извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за 

предложенията в ПЛИК № 2; 

в) оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената. 

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

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 

отварянето. Когато критерият е „икономически най-изгодна оферта”, съобщението съдържа и 

резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. 

4.4. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 

от ЗОП. 

4.5. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и 

предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти. 

 

5. Отстраняване на участници в процедурата 

Комисията след прилагане на изискванията на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП предлага за 

отстраняване от участие в процедурата участник: 

а) който, не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от 

ЗОП; 

б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 

в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя; 
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г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 

д) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за 

доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 

 

6. Искане на обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП 

6.1. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 

подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от 

него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 

6.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да 

бъде по-кратък от 3 работни дни от получаване на искането за това. 

6.3. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи участника за 

отстраняване, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с: 

а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

б) предложеното техническо решение; 

в) наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

д) получаване на държавна помощ. 

6.4. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, 

че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от 

процедурата. 

6.5. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена 

поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 

определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани. 

 

7. Оценка на офертите и класиране на участниците 

7.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 

предварително обявените условия. 

7.2. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

7.3. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При 
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условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна 

тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

7.4. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, на основание чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП.  

8. Решения на комисията и протокол от работата й 

8.1. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.  

8.2. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с 

особено мнение и писмено излага мотивите си. 

8.3. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите, който съдържа: 

 състав на комисията и списък на консултантите; 

 списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и 

мотивите за предложението за отстраняването им; 

 становищата на консултантите; 

 резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 

включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки 

показател; 

 класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 

оценяване; 

 дата на съставяне на протокола; 

 в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на 

комисията. 

8.4. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 

заедно с цялата документация. 

8.5. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя. 

 

VІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

1. Ред за изпълнение на поръчката: 

1.1. Възложителят заявява организирането на конкретно мероприятие не по-късно от: 

 30 дни преди датата на провеждането му.  
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1.2. Със заявката възложителят предоставя на изпълнителя информация за целевата 

група – конкретните администрации и съответният брой участници, които следва да бъдат 

поканени. 

1.3. Изпълнителят предоставя на възложителя поне три предложения за мястото на 

провеждане на събитието в срок до 2 дни от получаване на заявката. 

1.4. В тридневен срок възложителят потвърждава избрания от него вариант. 

1.5. Изпълнителят провежда комуникация със съответните администрации, които 

следва да излъчат представители за участие в семинара / обучението и представя на 

възложителя поименен списък с участници.  

1.6. До три дни преди датата на провеждане на съответното мероприятие изпълнителят 

предоставя на възложителя проект на протокол, попълнен по образец, който съдържа 

окончателните параметри на мероприятието. Подписаният протокол става неразделна част от 

договора за обществена поръчка, така че същият да отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3 от 

Закона за туризма.  

1.7. Изпълнението на всяко от проведените мероприятия се документира с подписан от 

страните приемо-предавателен протокол, съгласно договора за обществената поръчка. 

 

2. Начин и срок за плащане  

Плащането ще се извършва по банков път в български лева, в 14 дневен срок от приемане 

на работата от възложителя и получаване на фактурата, издадена от изпълнителя.  

  

VІІІ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

1. Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

1.1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и 

участника, определен за изпълнител, в срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата 

на комисията. 

1.2. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 

участници и оферти с мотивите за отстраняването им. 

1.3. Възложителят изпраща решението по т. 1.1 на участниците в 3-дневен срок от 

издаването му. Възложителят публикува в профила на купувача решението по т. 1.1 заедно с 

протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща 

решението на участниците. 
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2. Прекратяване на процедурата 

2.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от ЗОП. 

2.2. В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване на процедурата 

възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички участници, публикува го в 

профила на купувача и изпраща копие от решението за публикуване в РОП. 

 

ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Сключване на договор 

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

изпълнител. 

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

може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да 

сключи договор с него. 

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

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

е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в 

обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената 

поръчка. 

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

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

1.5. Възложителят няма право да сключва договор с избрания изпълнител преди влизане в 

сила на всички решения по процедурата. 

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

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

обществената поръчка. 

 

2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на договора 

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

следните документи: 

а) документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 
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б) документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 

2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП; 

в) копия на документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 51, ал. 1, т. 7 

от ЗОП, доказващи образованието и професионалния опит на лицата, ангажирани с 

изпълнението на обществената поръчка. 

г) други документи, предвидени в закона или в настоящата документация. 

2.2.  Когато документите по т. 2.1, б. „б” се отнасят за обстоятелства, вписани в 

търговския регистър, не е необходимо тяхното представяне. 

2.3. Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не 

предвижда включването на някое от обстоятелствата по т. 2.1., б. „б” и „в“ в публичен 

безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при 

подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен 

да представи: 

а) документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на 

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен 

орган, или 

б) извлечение от съдебен регистър, или 

в) еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е 

установен. 

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

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на 

държавата, в която е установен. 

2.5. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 

закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 

административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в 

държавата, в която той е установен. 

 

3. Сключване на договор с втория класиран участник 

3.1. Договор не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписването 

на договора: 
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а) не представи документ за регистрация в съответствие с изискването на чл. 25, ал. 3, т. 2 

от ЗОП; 

б) не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; 

в) не представи определената гаранция за изпълнение на договора. 

3.2. В случаите по т. 3.1 възложителят с решение може да определи за изпълнител 

класираният на второ място участник и да го покани за сключване на договор. 

3.3. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише 

договор, възложителят прекратява процедурата. 

 

4. Договор за подизпълнение 

4.1. Избраният изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя 

от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

4.2. Изпълнителят няма право да: 

а) сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, 

ал. 1 или 5 от ЗОП; 

б) възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

в) да заменя посочен в офертата подизпълнител, освен в случаите, предвидени в чл. 45а, 

ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

4.3. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, 

изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. 

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

са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

4.5. Изпълнителят е длъжен да прекрати договора за подизпълнение, ако по време на 

изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушение 

на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи 

изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията 

по чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП. 
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5. Изменение на договора за възлагане на обществената поръчка 

Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по 

чл. 43, ал. 2 от ЗОП.  

6. Прекратяване на договора 

Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства 

не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на 

изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в съответствие 

с уговореното в него. 

 

X. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ 

1. Общи указания - разяснения 

1.1. Когато заинтересовано лице е поискало, възложителят е длъжен да предостави: 

 разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до 

провеждането на процедурата и до техническите изисквания; 

 поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана 

информация. 

1.2. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се 

правят до 10 (десет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко 

заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично 

упълномощено друго лице. 

1.3. Разясненията се публикуват в профила на купувача на адрес: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1708276&_dad=portal&_schema=PORTAL, в 4-дневен 

срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се 

изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се 

посочва информация за лицата, които са ги поискали. 

2. Разходи по подготовка на офертата 

Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на 

обществената поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с 

обекта, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците, освен в 

изрично предвидените в чл. 39, ал. 5 от  ЗОП хипотези. 
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3. Обмяна на информация 

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

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

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

представители и: 

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

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

приемането на документацията за участие. 

3.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 

провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните 

от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, 

определени с документацията. 

3.3. Не е нарушение на изискването по предходната точка публикуването на съобщение за 

процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масова информация в 

страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването на 

обявление за провеждане на откритата процедура в Регистъра на АОП и в „Официален 

вестник” на Европейския съюз (ако е приложимо) наричано по-нататък „Обявлението”. 

3.4. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всяко свое 

решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата. 

3.5. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, е 

в писмен вид, на български език, и се извършва чрез: 

а) връчване лично срещу подпис,  

б) по факс – на посочен от участника факс номер, 

в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

заинтересованото лице/участника адрес, 

г) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис, 

д) чрез комбинация от изброените по-горе средства. 

3.6. Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от 

страна на възложителя чрез лицата за контакти, посочени в обявлението. Информацията се 

приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени в 

документацията, съответно в офертата на участника. 
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3.7. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция, участниците са длъжни в 

срок до 24 часа надлежно да уведомят възложителя. 

3.8. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за 

промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя от отговорност за 

неточно изпращане на уведомленията или информацията. 

3.9. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на информацията. 

 

4. Конфиденциална информация 

При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. За целта участникът 

представя декларация за конфиденциалност на основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Възложителят 

няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като 

конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите 

по: 

 чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от възложителя на задължението да изпрати 

информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки; 

 чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник възложителят изпълни 

законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от 

протокола. В този случай възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, 

съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или 

предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

 

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

1. Подлежащи на обжалване актове 

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка до 

сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред 

Комисията за защита на конкуренцията. 
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2. Подаване на жалба 

2.1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването 

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

която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 

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

възложителя, чието решение се обжалва. 

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

3.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 

период. 

3.2. 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 почивния. 

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

това е изрично указано при посочването на съответния срок.  

5. Приоритет на документи  

При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да 

се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 

следната последователност: 

 Решение за откриване на процедурата; 

 Обявление за обществената поръчка; 

 Пълното описание на предмета на обществената поръчка и техническата спецификация; 

 Указания за подготовка на офертата; 

 Проект на договор. 

 

РАЗДЕЛ III 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
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Образец  № 1 

 

СПИСЪК на документите и информацията, съдържащи се в офертата 

 

№ Съдържание Вид на 

документа 

(оригинал или 

заверено 

копие) 

Брой 

страници 

на всеки 

документ 

ПЛИК № 1 – “Документи за подбор” 

1.  Списък на документите и информацията, съдържащи 

се в офертата, подписан от участника – попълва се 

Образец № 1 

  

2. Представяне на участника – попълва се Образец № 2   

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се 

Образец № 3 

  

4. Договор за създаване на обединение (за участник-

обединение) 

  

5. Документ, подписан от лицата в обединението, в 

който се посочва представляващия (за участник-

обединение) 

  

6. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал 

на банковата гаранция за участие или копие от документа 

за внесена гаранция под формата на парична сума  

  

7. Пълномощно на лицето, подписващо офертата 

(оригинал или нотариално заверено копие) – когато 

офертата (както и други документи от нея) не са 

подписани от представляващия/те участника, а от 

изрично упълномощен негов представител. 

  

8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане 

на условията в проекта на договор – попълва се Образец 

№ 4. 
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9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на 

свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 

55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 

8, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 5. 

  

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП относно 

видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 

предложат на подизпълнители и съответстващият на 

тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 

– попълва се Образец № 6. 

  

11. Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител – попълва се Образец № 7. 

  

12. Доказателства за техническите възможности и/или 

квалификация: 

  

12.1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на основните 

услуги, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 

(три) години, считано до датата на подаването на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и 

получателите – попълва се  Образец № 8  

  

12.2. Заверени от участника копие от валидна застраховка по 

чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма и копие от валидно 

удостоверение за регистрация за осъществяване на 

туроператорска дейност в съответствие с чл. 61, ал. 3 от 

Закона за туризма. 

  

12.3. Доказателства за извършването на минимум 2 услуги, 

посочени в списъка по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП  

  

12.4. Справка декларация по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП -  

попълва се Образец № 9  

  

13. Декларация от членовете на обединението – попълва 

се Образец № 10. В нея членовете на обединението 

посочват, че са запознати, че: 
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 като член на обединението/консорциума са 

отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението 

на договора; 

 като член на обединението/консорциума са 

задължени да останат  в него за целия период на 

изпълнение на договора 

14. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции в 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици – попълва се Образец 

№ 11 

  

15. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 106, 

параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, 

буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 

г. относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002 на Съвета –  попълва се Образец 

№ 12 

  

16. Декларация за вписване в регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 

увреждания, или в еквивалентен регистър на държава-

членка на Европейския съюз на участника, съответно за 

вписване на всеки от участниците в обединението - 

попълва се Образец № 13 

  

ПЛИК № 2 – “Предложение за изпълнение на поръчката” 

1. 

 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката, 

включващо и срок за изпълнение на поръчката – попълва 

се Образец № 14 
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2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП относно частите от 

офертата, които имат конфиденциален характер – ако е 

приложимо (по преценка на участника и ако са налице 

основанията за това) – попълва се Образец № 15 

  

ПЛИК № 3 – “Предлагана цена” 

1. 

 

Ценово предложение – попълва се Образец № 16   

 

 

 

Дата, ..............................                                ПОДПИС: ................................ 
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Образец № 2  

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 

 

ДО 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото, заявяваме, че желаем да участваме в процедура за избор на изпълнител по 

обществена поръчка с предмет: „Организиране на специализирани обучения в страната, 

във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията 

по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки“, осъществяван 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, при условията, 

обявени в документацията за участие и приети от нас. 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до 

изтичането на 90 (деветдесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за 

получаване на оферти. 

Доказателствата за техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на 

поръчката са оформени съгласно указанията за участие и са посочени в списъка на документите 

в офертата. 

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора за 

възлагане на обществената поръчка настоящата оферта ще представлява споразумение между 

нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в 

процедурата. 

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще изпълним предмета й в 

съответствие с изискванията, заложени от възложителя в техническата спецификация. 

Заявяваме, че при предложените от нас условия, описани в техническото ни 

предложение и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта, сме включили 

всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката, в описания вид 

и обхват. 

Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще използваме/няма да използваме 

(вярното се подчертава) подизпълнител/и. В случай, че по предходното изречение е 

декларирано използването на подизпълнители – участникът представя изискуемите се 
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относно тях идентификационни данни, видове работи, декларация за липса на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.  

При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

 

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

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

 (наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от 

стойността на обществената поръчка (в %) 

Идентификационни данни на участник/съответно – за лице, включено в, обединение - 

участник, което не е юридическо лице/ 

Име/фирма на участника Посочете наименованието на участника 

ЕИК/Булстат/др. 

идентификация 

 

Седалище и адрес по 

регистрация на ЮЛ или 

постоянен адрес на ФЛ 

Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Точен адрес за 

кореспонденция 

Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Законен представител на 

участника 

Посочете име, фамилия и длъжност 

Лице за контакти за 

процедурата 

Посочете име, фамилия и длъжност/пълномощно 

Телефонен номер Посочете код на населеното място и телефонен номер 

Факс номер Посочете код на населеното място и номер на факс 

Електронен адрес Посочете точен адрес на електронна поща 

Интернет адрес  

Банкови реквизити Банка: 

Банков клон: 

BIC: 

IBAN: 

ДДС с/ка: 
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Важно! При участие на обединение, което не е юридическо лице, се прилага общо 

представяне на участника с посочени идентификационни данни и за всяко едно лице, 

включено в обединението.  

Когато участник – юридическо лице/едноличен търговец не е вписан в публичен 

регистър, от който могат достоверно да се извлекат данни относно правния му статут, 

същият представя и копие на документ за регистрацията си.  

Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или 

идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в 

държавата, в която са установени. 

 

 

Дата, ..............................                                ПОДПИС: ................................ 
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Образец № 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 

2, т. 1, 2а (с изкл. на предл. второ), 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ната………………., с ЕГН……………….., притежаващ лична карта 

№……………, издадена от……………….., валидна до…………… в качеството ми на 

…………………..(сочи се точно позицията/длъжността на представляващия) на 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(посочва се фирмата и вида търговец/обединение), със седалище и адрес на 

управление:……………………………………………………………………………………………… 

Участник (или лицето в обединението-участник) в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Организиране на специализирани обучения в страната, 

във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията 

по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки“, осъществяван 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, следното: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ Осъден съм, но съм реабилитиран (невярното 

се зачертава): 

а) за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; 

б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; 

в) за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; 

д) за престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; 

е) за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 

безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на 

работниците;  
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ж) за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на 

процедури за възлагане на обществени поръчки.  

2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23 а от ДР на ЗОП с Възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя. 

3. Участникът (или лицето в обединението-участник) не е сключил договор с лице по чл. 

21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

4. Участникът (или лицето в обединението-участник): 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните ми 

закони и подзаконови актове; 

в) не е в открито производство по несъстоятелност; 

г) не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 

д) неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си; 

е) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган (ненужната част се зачертава), освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която или участникът е установен; 

г) не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,   

доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

5. Информация, относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 

обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в 

която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен 

безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя: 

- за обстоятелствата по т. …, б…..- ……………..; 

- за обстоятелствата по т. …, б…..- ……………..; 

- за обстоятелствата по т. …, б…..- ……………..; 

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане 

на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването 

им. 
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Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс.  

 

 

 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/лице, 

включено в обединението-участник) 

Важно!  

Всеки участник прилага едно общо представяне, в което се включва декларацията по чл. 

47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се попълва от всяко едно лице, представляващо участника 

в съответствие с чл. 47, ал. 4 ЗОП, както и от всяко едно лице представляващо лице, 

включено в участник-обединение, което не е юридическо лице в съответствие с чл. 47, ал. 

4 ЗОП.  

 

Важно!  

Декларацията се попълва от всяко едно лице, представляващо подизпълнител в 

съответствие с чл. 47, ал. 4 ЗОП.  
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Образец № 4  

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 56, ал. 1, т. 12 ОТ ЗОП  

за приемане на условията в проекта на договор 

 

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

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ...............................,  

от ......................................., с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ....................................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

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

(длъжност) 

на ............................................................................................................................................................., 

(наименованието на участника) 

Относно: участие в открита процедура с предмет: „Организиране на специализирани 

обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване 

капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените 

поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа 

помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“ 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

съм запознат с условията на проекта на договор в настоящата процедура и ги приемам 

без възражения. 

 

 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/лице, 

включено в обединението-участник) 
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Образец № 5  

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 56, ал. 1, т.  6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в процедурата в 

съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от 

ЗОП 

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

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ...............................,  

от ......................................., с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ....................................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

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

(длъжност) 

на ............................................................................................................................................................., 

(наименованието на участника) 

Относно: участие в открита процедура с предмет: „Организиране на специализирани 

обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване 

капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените 

поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа 

помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“ 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на 

ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП с друг самостоятелен 

участник в настоящата процедура. 

2. За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от 

ЗОП, а именно: не е външен експерт, участвал в разработване на документацията и не е 

свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с външен експерт, участвал в 

разработване на документацията. 

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на 

процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им. 
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Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс.  

 

Забележка: При участници – обединения, които не са юридически лица, декларацията се 

представя за обединението-участник, а не за всяко от лицата, включени в него. 

 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващия участника) 
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Образец № 6  

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще 

се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 

стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 

 

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

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ...............................,  

от ......................................., с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ....................................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

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

(длъжност) 

на ............................................................................................................................................................., 

(наименованието на участника) 

Относно: участие в открита процедура с предмет: „Организиране на специализирани 

обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване 

капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените 

поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа 

помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“ 

1. При изпълнение на поръчката ....………............................…...... подизпълнители. 

 (ще ползваме/няма да ползваме) 

Подизпълнител Видове работи, които    ще 

изпълнява 

% от общата стойност на 

поръчката 

   

   

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени 

от подизпълнителя) 

2. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и е дал/са дали съгласие за 

участие в процедурата. 
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3. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените 

подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа. 

 

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

данни. 

 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/лице, 

включено в обединението-участник) 

 

В случай, че в т.1 участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител/и, 

останалите подточки не се попълват 
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Образец № 7  

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за съгласие за участие като подизпълнител 

I. Идентификационни данни на подизпълнител 

Име/фирма на участника Посочете наименованието на участника 

ЕИК/Булстат/др. 

идентификация 

 

Седалище и адрес по 

регистрация на ЮЛ или 

постоянен адрес на ФЛ 

Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Точен адрес за 

кореспонденция 

Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Законен представител на 

участника 

Посочете име, фамилия и длъжност 

Лице за контакти за 

процедурата 

Посочете име, фамилия и длъжност/пълномощно 

Телефонен номер Посочете код на населеното място и телефонен номер 

Факс номер Посочете код на населеното място и номер на факс 

Електронен адрес Посочете точен адрес на електронна поща 

Интернет адрес  

Банкови реквизити Банка: 

Банков клон: 

BIC: 

IBAN: 

ДДС с/ка: 

 

Когато подизпълнител – юридическо лице/едноличен търговец не е вписан в публичен 

регистър, от който могат достоверно да се извлекат данни относно правния му статут, 

същият представя и копие на документ за регистрацията си.  

Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или 

идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в 

държавата, в която са установени. 
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II. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

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

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ..................................., издадена на ...............................,  

от ......................................., с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ....................................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

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

(длъжност на представляващия подизпълнителя) 

на ............................................................................................................................................................., 

(посочва се фирмата и вида търговец/обединение) 

със седалище и адрес на управление: 

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

Подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Организиране на специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение на 

дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и 

развитие на сектора на обществените поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Съгласието на представляваното от мен дружество да участва като подизпълнител на 

................................................................................... в процедурата с предмет: „Организиране на 

специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект 

„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на 

обществените поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие“ 

2. Видовете работи от предмета на настоящата поръчка, които ще бъдат изпълнени от 

нас са, както следва: 
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№ Вид работа, която ще бъде предложена Дял на предложената 

работа в % от 

стойността на 

обществената поръчка 

   

   

 

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

данни. 

 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ подизпълнителя) 
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Образец № 8  

СПИСЪК  

по чл. 51, ал. 1, т.1 от ЗОП на основните услуги, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, 

считано от датата на подаването на офертата 

 

по обществена поръчка с предмет: „Организиране на специализирани обучения в 

страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване 

капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на 

обществените поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие“ 

 

 

Изпълнени услуги 

през последните 3 

години 

Срок, дата и място 

на изпълнение 

Стойност 

на услугата 

Възложител 

 

1     

2     

…     

Важно! 

Ако офертата се подава от обединение, което не е юридическо лице – списъкът се 

представя само за участниците в него, чрез които обединението доказва 

съответствието си с критериите за подбор.  

Важно! 

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертата, най-малко 2 (две) услуги, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената поръчка за минимум 45 участника всяка 

 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора–представляващ участника/лице, 

включено в обединението-участник) 
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Образец № 9 

СПРАВКА ДЕКЛАРАЦИЯ
*
 

по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП 

 

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

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ..............................., издадена на ....................,  

от ........................, с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ......................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

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

(длъжност) 

на ................................................................................................................................................, 

(наименованието на участника) 

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Организиране на специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение 

на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени 

поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки“, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“ 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

в изпълнението на обществената поръчка ще бъдат ангажирани следните лица: 

№ Име, презиме, фамилия 
Образование 

 

Професионален 

опит 

1.    

2.    

…    

 

Посочените лица ще бъдат постоянно на разположение на възложителя при 

организирането и провеждането на мероприятията.  

                                                 
* Информацията се подава от представляващия участника или от упълномощеното лице. 

Когато участникът е обединение, информацията се подава от представляващия обединението. 
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Важно!  

Избраният изпълнител предоставя заверени копия на документи, 

удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП, 

доказващи образованието и професионалния опит на лицата, ангажирани с 

изпълнението на обществената поръчка при сключване на договора. 

 

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

неверни данни. 

 

 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора–представляващ 

участника/лице, включено в обединението-

участник) 
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Образец № 10  

Д Е К Л А Р А Ц И Я   

от членовете на обединението 

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

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ...................., издадена на ...............................,  

от ........................, с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ....................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

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

(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 

(наименованието на участника) 

Относно: участие в открита процедура с предмет: „Организиране на 

специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по 

проект „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие 

на сектора на обществените поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Съм запознат, че като член на обединението/консорциума сме отговорни, 

заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора. 

2. Съм запознат, че като член на обединението/консорциума сме задължени 

да останем  в него за целия период на изпълнение на договора. 

 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/ 

лице, включено в обединението-участник) 
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Образец № 11  

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

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

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ...................., издадена на ...............................,  

от ........................, с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ....................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

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

(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 

(наименованието на участника) 

Относно: участие в открита процедура с предмет: „Организиране на специализирани 

обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект 

„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на 

сектора на обществените поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Представляваното от мен дружество е / не е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно …………………………………………………. 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно ……………………..…………. 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на 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. 
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Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 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 във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/лице, 

включено в обединението-участник) 

 

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 

декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

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: 

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

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на 

регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, 

включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни 

схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните 

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

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

част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 
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държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

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

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

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

известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, 

или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство; 

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

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици - физически 

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

произведения. 
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Образец № 12 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за липса на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, 

параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) 

№ 1605/2002 на Съвета 

 

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

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ...................., издадена на ...............................,  

от ........................, с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ....................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

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

(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 

(наименованието на участника) 

Относно: участие в открита процедура с предмет: „Организиране на специализирани 

обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект 

„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на 

сектора на обществените поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. По отношение на представлявания от мен участник не са налице 

обстоятелствата предвидени в чл. 106, параграф 1, от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 

2. По отношение на представлявания от мен участник не са налице 

обстоятелствата предвидени в чл. 107, параграф 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 
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966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. 

3. По отношение на представлявания от мен участник не е наложено 

наказание на основание на чл. 109, параграф 2, буква “а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 

№ 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. 

 

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

неверни данни. 

 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/лице, 

включено в обединението-участник) 

 

Забележка: 

І. Декларацията се попълва, както следва:  

1. От участник – физическо лице.  

2. По отношение на юридическите лицата, установени в Република България:  

От прокуристите на участника – ако има такива.  

 При участник – Акционерно дружество – от лицата, овластени 

да представляват дружеството съгл. чл. 235, ал. 2 от ТЗ или при липса на 

овластяване – от всички членове на съвета на директорите/управителния 

съвет съгл. чл. 235, ал. 1 от ТЗ .  

 При участник – Дружество с ограничена отговорност – от 

управителя/управителите съгл. чл. 141, ал.2 от ТЗ.  

 При участник – Еднолично дружество с ограничена отговорност 

– от едноличния собственик на капитала или управителя. Когато едноличен 

собственик на капитала е юридическо лице или група такива лица, 

декларацията се представя от управителя на едноличното дружество с 

ограничена отговорност съгл. чл. 147, ал.1 от ТЗ. 
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 При участник – Командитно дружество – от всички 

неограничено отговорни съдружници съгл. чл. 105 от ТЗ (без ограничено 

отговорните съдружници).  

 При участник – Събирателно дружество – от лицата, на които е 

възложено управлението на дружеството и лицата, на овластени да 

представляват дружеството или от всички съдружници – в случай, че с 

дружествения договор не е възложено управлението и представителството на 

определени лица - съгл. чл. 84, ал. И чл. 89, ал.1 от ТЗ..  

 При участник – Командитно дружество с акции – от 

изпълнителните членове на Съвета на директорите – съгл. чл. 244, ал.4 от ТЗ.  

 При едноличен търговец – физическото лице-търговец  

 Във всички останали случаи, включително за чуждестранните 

лица - от представляващите участника.  

3. По отношение на лицата, установени/регистрирани извън Република България 

- от представляващите участника или от прокуриста, в чиято представителна власт 

е включена територията на Република България.  

ІІ. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. І, по отношение на 

подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е 

юридическо лице. 
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Образец № 13 

Декларация 

за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора 

с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в 

еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз на участника, 

съответно за вписване на всеки от участниците в обединението 

 

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

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № .........................., издадена на .........................,  

от .............................., с постоянен адрес: гр.(с) …...................., община ............................., 

област ........................., ул. ......................................................, бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

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

(длъжност) 

на ................................................................................................................................................, 

(наименованието на участника в открита процедура/подизпълнителя на участника в открита 

процедура) 

 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на специализирани 

обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект 

„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на 

сектора на обществените поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие“, в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП 

и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка 

 

Д Е К Л А Р И Р А М (Е), ЧЕ: 

І. Представляваният от мен участник ........................................................................ 

(наименование на участника) 

е вписан под № ……..… в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации 

на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания/ под № 
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………… в Регистър на …………………… - държава-членка на Европейския съюз, 

което може да се удостовери на следния електронен адрес ……………………
1
. 

 ІІ. Подизпълнителят................................................................................................................  

(наименование на подизпълнителя) 

е вписан под № ………… в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации 

на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания/ под № …….… 

в Регистър на …………………… - държава-членка на Европейския съюз, което може да 

се удостовери на следния електронен адрес ……………………
2
. 

 

Запознат съм, че за неистинността на посочените обстоятелства нося 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/лице, 

включено в обединението-участник) 

                                                 
1 Когато участникът е обединение се декларира вписването в регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, 

или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз на всеки член на обединението. 
2
 Когато участникът ползва повече от един подизпълнител, декларира вписването в регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за 

хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз на всички 

подизпълнители. 
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 Образец № 14  

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

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

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

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

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Организиране на специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение 

на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени 

поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки“, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

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

в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние 

удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на 

изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.  

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

на нашата оферта да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за 

получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. 

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

определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията 

образец. 

4. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че 

сме в състояние да изпълним поръчката в срок до 31.12.2015 г. 

 5. Предлагаме организирането на специализираните обучения в страна да бъде 

осъществено при следното техническо предложение: 

5.1. В срок 2 дни от получаването на заявката на възложителя с 

конкретизиране на специализирането обучение ще направим три предложения за 

мястото на провеждане на събитието.  
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5.2. Ще провеждаме комуникацията със съответните администрации, които 

следва да излъчат представители за участие в семинара/обучението и ще представим на 

възложителя поименен списък с участници. 

 Настаняването на участниците ще е в самостоятелни стаи. 

 Хотелите ще се намират в населени места или курорти; 

 Категорията на хотелите ще е най-малко четири звезди; 

 В залите и хотелските стаи ще има свободен достъп до интернет; 

5.3. Залите, в които ще се провеждат обученията: 

ще са разположени в хотелите за настаняване на участниците; 

минималният капацитет на залата ще съответства на максимално предложения 

брой участници за всяко събитие, с достатъчно място за осигуряване комфорта на 

всеки участник по време на обучението;  

подреждането ще е театрално / П-образно, с президиум; 

ще има осигурена интернет връзка; 

минималното оборудване на залата ще включва:  

 екран; 

 мултимедиен проектор; 

 лаптоп, свързан за работа с мултимедийния проектор; 

 флип чарт с хартия и маркери; 

 озвучителна система – поне един микрофон на президиума и два броя 

подвижен безжичен (радио) микрофон; 

 изправна климатична инсталация и отопление;  

 помощни маси за извършване на регистрация. 

Менюто за мероприятията: 

Обедно меню, ще включва най-малко: 

- салата – два вида  

- супа – два вида (зеленчукова, месна) 

- основно ястие – два вида месни и два вида вегетариански ястия 

- десерт - два вида  

- безалкохолни напитки - два вида  

- минерална вода 
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Вечеря, ще включва най-малко: 

- салата – два вида  

- основно ястие – два вида месни и два вида вегетариански ястия 

- десерт - два вида  

- безалкохолни напитки - два вида  

- минерална вода 

Кафе-паузите ще включват: мин.вода, безалкохолни напитки, чай, кафе, течна 

сметана, мляко, дребни сладки и соленки.  

5.4.  Транспортните средства използвани за мероприятията: 

  няма да са по-стари от 10 години;  

 ще имат климатична и отоплителна инсталация; 

 ще имат аудио система и видео система с поне два монитора;  

  ще имат безплатен достъп до Wi Fi; 

 ще имат валиден документ за преминат годишен технически преглед.  

 

5.5. По показателите за оценка нашите предложения са следните: 

 

П3 Използвани транспортни средства 
бр. години след годината 

на производство 
 

П4 
Осигуряване на баджове с имената 

на участниците 
ДА/НЕ  

П5 Категоризация на хотелите 
брой звезди на 

предлаганите хотели 
 

 

 

 

 

 

 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ 

участника/лице, включено в обединението-

участник) 
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Образец № 15 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП 

 

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

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН .............................., притежаващ л.к. № ...................., издадена на ...............................,  

от ........................, с постоянен адрес: гр.(с) …......................., община ................................, 

област ........................., ул. ....................................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. .........................., факс ............................, е-mail .............................................., 

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

(длъжност) 

на ............................................................................................................................................., 

(наименованието на участника) 

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

„Организиране на специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение 

на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени 

поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки“, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“ 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

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

част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита 

за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се 

подчертава). 

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

освен в предвидените от закона случаи. 

 

Забележка: Чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП е неприложим по отношение на 

предлаганата цена и техническите параметри, които подлежат на оценка.  
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Дата: ............           ПОДПИС:................................. 

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/лице, 

включено в обединението-участник) 
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Образец № 16 

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

 

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

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

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

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Организиране на специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение 

на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени 

поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки“, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

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

Вас обществена поръчка с предмет: „Организиране на специализирани обучения в 

страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване 

капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на 

обществените поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие“ 

 

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно 

условията на документацията за участие, и при следните условия: 

По показател П1 “Цена за издръжка на един човек при организиране на 1 

бр. специализирано обучение в страната, предназначено за 45 участника 

/включително лектори и представители на АОП/, ангажирани с процеса на 

възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС”: 

…………………. лв. (…………….. лева) без ДДС или …………………… лв. 

(…………………….лева) с ДДС. 
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По показател П2 “Цена за транспортни разходи за един километър” : 

……………. лв. (………………. лева) без ДДС или ……………….. лв. 

(…………………… лева) с ДДС. 

Посочената обща стойност включва всички разходи по изпълнение на предмета на 

обществената поръчка, включително разходи за логистика, хонорари за екипа по 

изпълнението и възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на 

екипа на изпълнителя, плащания към подизпълнителите, осигуряване на кафе паузи и 

други подобни, както и непредвидени разходи и печалба за изпълнителя. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще 

сключим договор по приложения в документацията образец и в законоустановения 

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

офертата до изтичане на срока на договора. 

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

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

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

При разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема 

изписаното с думи.  

Известно ми е, че нося отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски 

в изчисленията на предложените цени.         

До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша 

страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение 

между двете страни. 

 

 

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

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/лице, 

включено в обединението-участник) 
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Образец № 17 

ДОГОВОР 

№ ……………… 

 

Днес,……...2015 г. в гр. София между: 

 

1. Агенцията по обществени поръчки (АОП), бенефициент по Оперативна 

програма “Техническа помощ”, проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, 

„Укрепване  капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на 

обществените поръчки”, договор № 46/18.01.2013 г., финансиран от оперативна 

програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, 

ул. “Леге” № 4, ЕИК 131236380, представлявана от Иво Кацаров – главен секретар, 

упълномощен със Заповед № РД-9/24.02.2012 г. на изпълнителния директор на АОП и 

Юлия Тодорова - главен счетоводител, наричана по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, 

и 

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

със седалище гр............... ул................ № ....., ЕИК ................................, представлявано от 

............................................ с адрес гр ........................., ул.  ..........................., л.к. 

..........................., изд. на .................... от ..................., наричано по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,                                               

на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във 

връзка с Решение № ……..2015 г. на главния секретар на Агенцията по обществени 

поръчки за класиране на участниците и за определяне на изпълнител на обществената 

поръчка с предмет „Организиране на специализирани обучения в страната, във 

връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на 

Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените 

поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие“, по Договор № 46/18.01.2013 г. и Анекси № 
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1/19.11.2013 г., 2/29.09.2014 г. и 3/14.04.2015 г., се сключи настоящият договор за 

следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

организира, от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дейности свързани с 

реализирането на специализирани обучения и публични информационни събития, 

заложени като част от проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване 

капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на 

обществените поръчки”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. 

(2) Дейностите по ал.1 ще бъдат осъществени в съответствие с Техническата 

спецификация – Приложение № 1, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

Приложение № 2 и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3, 

неразделна част от настоящия договор. 

ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОКОВЕ 

Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок за 

изпълнение до 31.12.2015г. 

(2) Във всички случаи срокът за изпълнение на договора не може да е по-дълъг 

от установения краен срок за изпълнението на проекта, по който е отпуснато 

финансирането на настоящия договор. 

ІІІ. МЯСТО И РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Чл. 3. (1) Място на изпълнение на дейностите e всяко населено място/курорт, 

където ще се провеждат събитията, описани в техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) Всички документи свързани с организацията и изпълнението на 

провежданите събития, описани в техническата спецификация ще бъдат предавани от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в сградата на Агенция по обществени 

поръчки, на адрес: гр. София, ул. “Леге” 4. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подава заявките до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следния адрес: 

……………………......................................................................, телефон: ………………….., 

факс: …………………………, е-mail: …………......................................................................  
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(4) Заявките по ал. 3 се подават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ устно /по телефона/, чрез 

писмо, включително и по факс и e-mail. В случай, че заявката е подадена по телефон, 

същата подлежи на писмено потвърждаване в срок от 2 часа. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подава заявките за изпълнение: 

1. За организиране на семинарите, най-малко 30 дни преди повеждане на 

проявата. 

(6) При получена заявка, в срок от един час, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя 

писмен отговор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащ потвърждение за приемането й. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя поне три предложения на варианти за 

реализиране на изпълнението в срок 2 дни от получаване на заявката. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира вариант и потвърждава заявката по начина, 

предвиден в ал. 4. 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нови три 

предложения, в случай че по негова преценка нито един от първоначално предложените 

варианти не е подходящ. 

(10) В случаите по чл. 82 от Закона за туризма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписват протокол по образец - съгласно Образец № 18 в срок 3 

работни дни преди датата на отпътуване за съответното мероприятие.  

(11) В срок 3 работни дни от приключване на съответното мероприятие 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол, с 

приложено документално досие на поръчката, което включва: 

1. отчет за извършените дейности по организиране и провеждане на 

обучението; 

2. заявка за възлагане на работата; 

3. предложените варианти за изпълнение, включително избрания вариант; 

4. покани /запитвания/ до участниците и потвърждения за участие; 

5. попълнени регистрационни формуляри; 

6. формулярите за оценка на мероприятието; 

7. регистрационен списък на участниците; 

8. други документи. 

(12) Конкретното съдържание на досието по ал. 11 се определя в зависимост от 

характера на извършената работа. 
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(13) В срок 14 дни от получаване на досието по ал. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

проверява представените документи за съответствие с изискванията на настоящия 

договор, подписва протокол за приемането на работата и предоставя екземпляр от него 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(14) След получаването на протокола ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в 

съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Фактурата включва само 

услугите по проведените дейности, които следва да бъдат заплатени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно условията на настоящия договор. 

(15) В 10 дневен срок от последното плащане по договора се подписва 

окончателен протокол за приемане на работата като цяло, с което приключва 

изпълнението на целия договор. 

(16) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението 

на настоящия договор, следва да бъде указан следният текст: „Разходът е по проект № 

0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по 

обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, финансиран от 

оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие“.  

ІV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) Цена за издръжка на един човек при организиране на 1 бр. 

специализирано обучение в страната, предназначено за 45 участника /включително 

лекторите и представителите на АОП/, ангажирани с процеса на възлагане на 

обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС възлиза на ............................ 

(..............................) лв. без ДДС, която включва получаването на пълния обем от 

услуги, свързан с изпълнението на дейностите, без разходите за транспорт.  

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

изпълнение на дейностите, посочени в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор, техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

представляващи неразделна част от настоящия договор. 

(3) Транспортните разходи се изчисляват по цената, получена в офертата 

.................... (......................) лв. без ДДС за километър. 

Чл. 5. (1) За всяко организирано и проведено мероприятие по чл. 1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, съгласно ценовото 
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му предложение, неразделна част от настоящия договор, съобразно числеността на 

групата, продължителността на мероприятието и изминатите километри. 

(2) Цената, посочена в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

представляващо неразделна част от настоящия договор, е крайна за времето на 

изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, освен ако промяната не се изразява 

в намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото 

възнаграждение в срок 14 дни от получаване на фактурата по чл. 3, ал. 14. 

(4) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път по 

следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

БАНКА: клон/ офис .................................. 

BIC код на банката: ..................................... 

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

В случай на промяна в сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените услуги, 

съобразно условията по този договор; 

2.  да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод 

изпълнение на задълженията му по настоящия договор; 

3.  да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими документи, информация и 

данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на 

настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до три дни след датата на подписване 

на договора да определи служител, на когото да бъдат предавани документите, 

посочените в чл. 3, ал. 11. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок от един работен ден да уведоми 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна на определеното лице за контакти. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни 

задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощените от него лица в 
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изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото 

не пречат на неговата оперативна самостоятелност, изпълнението им не е фактически 

невъзможно и не излизат извън рамките на договореното; 

2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без 

отклонения от договореното;  

3. да не плати разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на този договор, 

които са недопустими за финансиране по Европейския социален фонд. 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да изпълни възложената му работа в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от документацията за участие, офертата и условията на този 

договор; 

2. Да разработи предвидените в техническата спецификация и в техническото 

предложение дейности и услуги;  

3. Да изпълни възложената му работа в съответствие с разпоредбите на 

действащото законодателство и по-специално на Регламент на Съвета (EО) № 

1083/2006; Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1081/2006 г., Регламент 

на Комисията (ЕО) № 1828/2006 г.; Постановление № 62/21.03.2007 г. за приемане на 

национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за 

финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн. ДВ., бр. 27 от 2007 г.); 

4. При извършването на услугата изпълнителят трябва задължително да спазва 

изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.  

5. Да приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

относно недостатъците, допуснати при изпълнение на поръчката, и да ги отстранява за 

своя сметка; 

6. Да води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна 

документация за извършените услуги и разходи по настоящия договор, в съответствие с 

изискванията на общностното и националното законодателство, която да подлежи на 

точно идентифициране и проверка; 
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7. Да съхранява документацията по предходната точка за период от 3 години 

след закриването на Оперативна програма „Техническа помощ” или за период от 3 

години след годината, през която е извършено частично закриване; 

8. Да оказва съдействие на Управляващия орган, националните и европейските 

съдебни, одитни и контролни органи, включително на Сертифициращия орган по 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, на Българския съвет 

за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 

Европейските общности (AFCOS), на Европейската комисия, както и на Европейската 

служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи проверки, за 

изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното 

законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др.; 

9. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на възникване на нередност в 

срок от пет работни дни от разкриване на нередността. Под „нередност” следва да се 

разбира всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от 

действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица 

нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан 

разход в общия бюджет; 

10. Да възстанови неправомерно получени суми, следствие от допуснати 

нередности по изпълнението на настоящия договор; 

11. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при 

изпълнението на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за 

необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за качеството на 

изпълнението на услугите предвидени в техническата спецификация за изпълнение на 

поръчката. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да провежда комуникацията с 

представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във време, съобразено с установеното работно 

време на Агенцията по обществени поръчки - от 09:00 часа до 17:30 часа. 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по този 

договор, като се съобразява с факта, че действа от името на Агенцията по обществени 

поръчки като вземе всички необходими мерки за опазване на доброто й име и по 

http://www.eufunds.bg/


             

 

Проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001„Укрепване капацитета на Агенцията по 

обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, Договор       

№ 46/18.01.2013 г. 
www.eufunds.bg 

 

никакъв начин не допуска действия и поведение от страна на служителите си, които 

биха уронили репутацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Агенцията по обществени поръчки не носи отговорност и няма отношение 

към начина, по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира отношенията си с трети лица, във 

връзка с изпълнението на този договор. 

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете 

на настоящия договор; 

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

изпълнение на задълженията си по настоящия договор, както и всички необходими 

документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за 

изпълнение предмета на настоящия договор. 

VІІ. КОМУНИКАЦИЯ 

Чл. 13. За реализирането целите на настоящия договор, страните определят 

следните лица: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

……………………………………………………………………………………. 

отговорно лице/а 

……………………………………….……………………………………………… 

 длъжност 

тел./факс, моб. тел., e-mail: ………………………………………………………..  

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

……………………………………………………………………………………… 

отговорно лице/а по договора 

……………………………………………………………………………………… 

длъжност 

тел./факс 02/, моб. тел., e-mail: …………………………………………………..   

VІІI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 14. (1) Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които 

страната по договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била 
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длъжна да предвиди или предотврати, и които са възникнали след сключването на 

договора. 

(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило 

вследствие на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на 

дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено. 

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолима сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си 

по предходната алинея. 

Чл. 15. (1) Никоя от страните по договора не носи отговорност за неизпълнение 

или забавено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което 

може да бъде определено като непреодолима сила, в това число и за причинените от 

това неизпълнение вреди. 

(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, 

те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по 

настоящия договор. 

Чл. 16. (1) Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер 

по смисъла на чл. 15, ал. 1, което е причина за неизпълнение на задължения по 

договора, е длъжна в петдневен срок писмено да уведоми другата страна за 

настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила, 

както и какви са възможните последици от нея за изпълнението на договора. 

(2) Към известието по ал. 1 се прилагат всички релевантни и/или нормативно 

установени доказателства за настъпването, естеството, размера на непреодолимата сила 

и причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение. 

(3) В случай че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните 

органи в срок, по-дълъг от посочения в ал. 1, страната, изпълнението на чието 

задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна с известието по ал. 1 

да съобщи за това обстоятелство и в петдневен срок след предоставянето на 

съответното доказателство от компетентния орган да уведоми другата страна и да й 

представи доказателството. 

(4) При неуведомяване по ал. 1 се дължи обезщетение за настъпилите вреди. 
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Чл. 17. (1) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на 

чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме 

всички възможни мерки, за да ограничи последиците от настъпването на събитието.  

(2) Страната е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да 

изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 

непреодолимата сила. 

Чл. 18. (1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолимата сила, ведно с уведомлението по чл. 16, ал. 1 изпраща до другата страна 

уведомление за спиране на изпълнението на договора до отпадане на непреодолимата 

сила. 

(2) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са 

определени като непреодолима сила в уведомлението по чл. 16, ал. 1, страната, 

изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, 

писмено с известие в петдневен срок уведомява другата страна за възобновяване на 

изпълнението на договора. 

(3) Ако след изтичане на петдневния срок по ал. 2, страната, която е дала 

известието за спиране по ал. 1, не даде известие за възобновяване на изпълнението на 

договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за 

възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за 

възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-

кратък от 5 (пет) дни. 

(4) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, страната, 

която е дала известието по ал. 1, не възобнови изпълнението на договора, изправната 

страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на 

договора.  

Чл. 19. (1) Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което 

изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която 

другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването й, на база на 

представените документи и доказателства. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до 

минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом 

обстоятелствата позволят това. 
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(3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на забавянето на 

изпълнението на договора и се възстановява от получаването на уведомлението по чл. 

20, ал. 2. 

(4) За периода на спиране на изпълнението плащанията по договора не се 

дължат. 

Чл. 20. (1) Когато обстоятелствата от извънреден характер, които се определят 

като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията 

по договора, че на практика водят до невъзможност за изпълнението на договора като 

цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от 

непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това 

обстоятелство. 

(2) След получаване на известието по ал. 1, насрещната страна има право да 

прекрати договора. 

VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ И 

САНКЦИИ 

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение 5% от 

стойността, посочена в чл. 4, ал.1. 

Чл. 22. (1) Гаранция за изпълнение на договора се освобождава от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 (пет) работни дни след приключване изпълнението на 

договора, след подписването на окончателния протокол по чл. 3, ал. 15, без да се 

начисляват лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по 

гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от 

задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на 

задълженията си по договора с повече от два работни дни. 

Чл. 23. (1) При неизпълнение на задълженията си по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯT дължи неустойка в размер на 0,3% от стойността му за всеки 

случай на неточно или непълно изпълнение на заявка, а за ненавременно изпълнение – 

в размер на 1 % от стойността му. 

(2) В случаите по ал. 1 общият размер на неустойката не може да бъде повече от 

5 % от стойността по чл. 4, ал.1. 

http://www.eufunds.bg/


             

 

Проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001„Укрепване капацитета на Агенцията по 

обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, Договор       

№ 46/18.01.2013 г. 
www.eufunds.bg 

 

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите суми за санкции 

и неустойки при заплащане на предоставените услуги или да се удовлетвори от 

предоставената гаранция за изпълнение. 

Чл. 25. Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди и 

пропуснати ползи над уговорените размери на неустойките на общо основание. 

ІХ. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩНОСТТА 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разреши на Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата да проверяват 

чрез изследване на документите или чрез инспекции на място изпълнението на 

договора и да осъществяват пълен одит, ако е необходимо, на счетоводните документи, 

сметките и всякакви други документи, които имат отношение към финансирането на 

проекта.  

Чл.27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разрешава на Службата за борба 

с измамите да осъществява проверки и инспекции на място в съответствие с 

процедурите, предвидени в правото на Европейския съюз или европейското 

законодателство за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу 

измама и други нарушения. 

(2) За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата до 

персонала или агентите си на обектите си и на местата, в които се изпълнява договора, 

вкл. и до информационната си система, както и до всички документи и база-данни, 

касаещи техническото и финансово управление на проекта и да предприема всички 

необходими стъпки за улесняване на тяхната работа. Достъпът за агентите на 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската 

сметна палата се предоставя на базата на поверителността по отношение на трети 

страни, без това да накърнява задълженията по публичното право, предмет на което са 

те. Документите трябва да бъдат лесно достъпни и подредени така, че да улесняват 

изследването им и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

точното им местоположение. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата да 

осъществяват одити и проверки ще се прилагат при същите условия и според същите 
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правила, изложени тук, и по отношение на всеки подизпълнител или друга страна, 

възползваща се от средствата от ЕС. 

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива по никакъв начин пред 

трети лица информация, станала му известна при и по повод изпълнението на 

задълженията му по този договор без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако 

предоставянето на информация не произтича от конкретно законово задължение. 

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва информация, станала 

му известна при и по повод изпълненията на задълженията му по този договор, за своя 

изгода или за изгода на трети лица. 

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 30. (1) Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок, както и с 

изчерпване на дейностите, посочени в него. 

(2) Договорът може да бъде прекратен: 

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

а) забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 

(пет) дни; 

б) не отстрани в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

в) не изпълни някое от задълженията си по договора и/или техническата 

спецификация; 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде лишен от право да упражнява туроператорска дейност; 

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промени в условията на финансиране, 

определени от Управляващия орган на Оперативна програма “Техническа помощ”; 

6. едностранно от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с тримесечно писмено 

предизвестие, отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 31. (1) В случай на пренасочване на средства по проекта, съгласувано с 

Управляващия орган на Оперативна програма “Техническа помощ”, и възникнала 
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необходимост с цел повишаване качеството на постигнатите цели на проекта, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заяви провеждане на допълнителни мероприятия. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира провеждането на мероприятията по ал.1 при 

условията, уговорени в настоящия договор.  

ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 32. Задържането на гаранцията за изпълнение и изплащането на неустойка 

не лишава изправната страна по договора от правото да търси по съдебен ред 

обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери. 

Чл. 33. Този договор не подлежи на изменение или допълнение, освен по 

изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 34. (1) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с 

изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са 

валидни, ако са подписани от упълномощените лица. 

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления,  свързани с 

настоящия договор се смятат: 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                              ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Адрес:..........................................                      Адрес: гр. София,  

......................................................                      ул. Леге № 4 

Факс:...........................................                       Факс: 02 940-70-52                    

(3) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е 

длъжна да уведоми другата в петдневен срок от настъпване на промяната. 

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

1. датата на предаването - при ръчно предаване на 

съобщението/уведомлението 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 

3. датата на приемането - при изпращане по факс.  

Чл. 35. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото българското законодателство 

Чл. 36. Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се 

уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие спорът се 
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отнася пред компетентния съд на територията на Република България по реда на 

Гражданския процесуален кодекс. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

Неразделна част от този договор са: 

1. Техническата спецификация – Приложение № 1; 

2. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2; 

3. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

                                                                                                                              

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

ИВО КАЦАРОВ                                           

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА АОП                 

 

……………………………. 

ЮЛИЯ ТОДОРОВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АОП 
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Образец № 18 

ПРОТОКОЛ 

към ДОГОВОР № ............................ 

 

Днес, ...................., в ............... между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ......................, и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .............................., се сключи настоящото споразумение за следното: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и 

проведе следното мероприятие: 

1. Вид на мероприятието...................... 

2. Начална дата на пътуване.................  

3. Крайна дата на пътуване.................  

4. Продължителност .......... дни 

5.  Транспорт: 

 автобус ...........................година на производство............., номер и срок на 

валидност на знака за първоначален технически преглед или на контролния талон към 

знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозното 

средство....................... 

6. Настаняване: 

 местоположение и вид на обекта............................... 

 категория .......................................... 

 брой нощувки................................... 

7. Хранене (брой и вид на хранене):  

 

Приложение: Застрахователна полица за „Туристическа застраховка за 

България“   

Споразумението се подписва в два еднакви екземпляра – по един за всяка от 

страните и е неразделна част от договор №........................ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………..         ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...........................

  

 

http://www.eufunds.bg/

