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безвъзмездна финансова помощ№DIR-592115-С001с финансовата подкрепа по приоритетна ос 2,Процедура 

№:BG161PO005/09/2.10/03/15 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” в 

рамките на ОП „Околна среда 2007- 2013 г.” съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 

ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ПЕРНИК и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и 

водите“ 

 
ОБЩИНА 

ПЕРНИК 
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Европейски съюз  

Европейски фонд за 

регионално развитие 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013“ 

http://ope.moew.government.bg/bg 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРОВЕЖДАНА, КАТО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОСТАВКА 

С предмет: „Доставка на техническо оборудване за експлоатацията на депотопо Проект: „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” в рамките на 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие на ЕС 

 

 

ОБЩИНА ПЕРНИК 
2300 Перник       Тел.:       076/684290; 076/602933 

пл.”Св.Иван Рилски” №1     Факс:     076/603890 

        E-mail:   obshtina@pernik.bg 

        Е-адрес: www.pernik.bg 
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регионална система за управление на отпадъците в регион Перник”, който се осъществява поДоговор за 

безвъзмездна финансова помощ№DIR-592115-С001с финансовата подкрепа по приоритетна ос 2,Процедура 

№:BG161PO005/09/2.10/03/15 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” в 

рамките на ОП „Околна среда 2007- 2013 г.” съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 

ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ПЕРНИК и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и 

водите“ 
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ТОМ II - КНИГА I. УКАЗАНИЯ ЗА 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 
 

II-I.1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

II-I.1.1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

II-I.1.1.1. Обект на настоящата Обществена поръчка е изпълнение на ДОСТАВКА и съгласно 

Чл.14, ал.1, т.2 и Чл.16, ал.8 от ЗОП, ще се осъществява, като  ОТКРИТ ПРОЦЕДУРА 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на ЗОП с Предмет:„Доставка на машини и 

съоръжения свързани с механизация на Обект: „Регионалнодепо за твърди 

отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, 

референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски 

фондза регионално развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№DIR-592115-С001/30.11.2011г.Естеството на поръчката позволява достатъчно точно 

да се определят техническите спецификации, и не са налице условията за провеждане на 

процедура, като Състезателен диалог, Ограничена процедура и на договаряне, което 

дава възможност обществената поръчка да бъде проведена по реда на открита процедура 

определена в Чл.16, ал.4 от ЗОП. 

II-I.1.2. ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

II-I.1.2.1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

II-I.1.2.1.1. Обект на поръчката е ДОСТАВКАс наименование„Доставка на машини и 

съоръжения свързани с механизация на Обект: „Регионалнодепо за твърди 

отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, 

съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г., а именно: 

КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

|Наименование 

на доставките 

(Предоставени 

от Възложителя, 

като минимални, 

които следва да 

се изпълняват) 

Технически характеристики 

(Предоставени от Възложителя, като минимални) 

 

Количест

во 

(поставен

о от 

възложит

еля) 

Лимитна Цена в 

лева без ДДС 

(поставена от 

възложителя, като 

максимално 

допустима) 

Всички изброени машини от настоящата таблица трябва да притежават висока степен на надеждност на 

работа при следните условия:  

1. четири годишни сезони температурни диапазони от -30С0 до +45С0; 

2. работа с отпадъци, земни маси, инертни материали и т.н.;  

3. две работни смени по 8 часа.  

4. Работните кабини на техниката трябва да са шум изолирани и да осигуряват нормални условия на 
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труд, с наличие на климатична инсталация за регулиране на температурата в кабината, и 

възможност за регулиране на седалката и системата за управление на машината, висока степен на 

уплътняване за недопускане на прахови частици и газови емисии и т.н.  

Всички доставени машини трябва да са произведени след 2011г., за което се прилагат документи от 

производителя като доказателства 

 

За Всяка една от изброените машини от настоящата таблица, следва да се проведат, съответните 

инструктаж и обучения за поддръжка, експлоатация и работа на персонал посочен от Възложителя. След 

извършването на инструктажа и обученията се изготвя протокол между представителя на Изпълнителя и 

представителя на Възложителя 

Колесен багер 

клас 14 т 

Мощност на двигателя kW 89kW 

1бр. 228 294,26 

Работна маса kg 14 500 kg 

Макс. дълбочина на копаенe mm 5 220 mm 

Обем на стандартна кофа m³ 0.71 m³ 

Грайферна щипка   

Тегло t 370 kg 

Сила на затваряне kg 1 500 kg 

Обем в затворено положение  l 350 l 

Отваряне на челюстите mm 1 730 mm 

Челен товарач - 

клас 18 -20 т 

 

Мощност на двигателя kW 164kW 

1бр. 172 113,04 Работна маса kg 18 000 kg 

Обем на стандартна кофа m³ по SAE 3.3 m³ 

Булдозер 

 

Мощност на двигателя kW 120 kW 

1бр. 199 729,36 

Работна маса kg 17 000 kg 

Обем на греблото m³ 4.5 m³ 

Рипер троен 

 Защита срещу проникване на отровни 

газове, прах и миризма в кабината 

 Да 

Централно смазване на машината  Да 

Kлиматик  Да 

Санитарен 

компактор 

 

Максимална мощност на двигателя kW 274 kW 

1бр. 524 162,44 

Работна маса kg 32 000 kg 

Работна широчина  mm 3 660 mm 

Сила на натиск на 1 барабан 157kN 

Просвет 910mm 

1.Барабани – 2 броя (един отпред и 1 

отзад) с ширина 

2 660 mm 

2.Кабина разположена в предната 

половина на шасито с цел по добра 

видимост 

да 

3.Дъска за прибутване да 

4. Защита срещу проникване на отровни 

газове, прах и миризма в кабината 

да 

5. Климатик да 

6. Централно смазване на машината да 

Многофункцио

нален товарен 

автомобил 

 

Колесна формула  4 х 4  

1бр. 230 787,94 

Максимална скорост на движение  90 km/h 

Ходонамалител да 

Товарна самосвална платформа с 

тристранно разтоварване 

да 

Диференциална блокировка на предна и 

задна ос  

да 

Aнтиблокираща система (ABS) да 

Промяна на спирачната сила в зависимост 

от товара  

да 

Двигател с Euro 5 или еквивалентен, 150 HP 
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мощност HP 

Свободни хидрвалични изводи за 

прикачно оборудване 

да 

Преден силоотводен вал да 

Челно огледало, отопляемо; външни 

огледала, отопляеми, с ел.регулиране от 

двете страни 

да 

Допълнителни високи фарове за предни 

работни уредби  

да 

Устройство за повдигане на кабината  да 

Интегрален носач за предна монтажна 

плоча 

да 

Общо тегло /с равно разпределение върху 

двете оси/ 

8.5 t  

Габарити:   

Максимална височина  2 720 mm 

Клирънс  304 mm 

Междуосие 2 700 mm 

Дължина  4 970 mm 

 

II-I.1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

II-I.1.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ –ОБЩИНА ПЕРНИК, 2300, пл. "Св. Иван Рилски" 1А, тел. 076 

684324;076 684213, факс: 076 684308, е-поща: obshtina@pernik.bg и е-страница: 

www.pernik.bg 

II-I.1.4. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

II-I.1.4.1. Не се предвижда обособени позиции 

II-I.1.5. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ 

II-I.1.5.1. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

II-I.1.6. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

II-I.1.6.1. Предметът на поръчката касае изпълнение на дейности на територията наОБЩИНА 

ПЕРНИК. 

II-I.1.7. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

II-I.1.7.1. Срокът за изпълнение, който срок се отнася и обхваща изпълнението на Доставките и 

специфичните услуги, които ги съпътстват по Договора и e ограничен/лимитен до 120 

календарни дни и същият, започва да тече от Датата на писмо-уведомление, изпратено 

от Възложителя и е до подписването „Сертификат за окончателно завършване” 

II-I.1.7.1.1. Срокът за изпълнение подлежи на промяна като Изпълнителя може да предложи равен 

или по-малък срок за изпълнение в своето „Техническо Предложение за изпълнение на 

поръчката”от лимитния срок за изпълнение 

II-I.1.7.2. Общ гаранционен срок, който срок се отнася и обхваща целия предмет по настоящият 

Договор, "Технически спецификации" и „Техническо Предложение за изпълнение на 

поръчката” е ограничен/лимитен на 5години и същият започва да тече от подписването 

на „Сертификат за окончателно завършване” и е до Датата на изтичането му. 

II-I.1.7.2.1. Общият гаранционен срок подлежи на промяна като Изпълнителя може да предложи 

равен или по-голям общ гаранционен срок в своето „Техническо Предложение за 

изпълнение на поръчката” от лимитния общ гаранционен срок 

II-I.1.8. РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА 

II-I.1.8.1. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции 

mailto:obshtina@pernik.bg
javascript:openURL('www.pernik.bg')
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за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, 

независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, 

посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП. 

II-I.1.8.2. Всички разходи, свързани с дейността на комисията са за сметка на Възложителя. 

II-I.1.9. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

II-I.1.9.1. Настоящата обществена поръчка се отнася за изпълнение на дейности, които са част от 

и се финансират отПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Перник”. 

II-I.1.9.1.1. Управляващият орган на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, чрез 

подписването на договора за безвъзмездната помощ, е приел, лимитна стойност за 

изпълнение на проекта и настоящият предмет. 

II-I.1.9.1.2. Възложителя разполага с точни, конкретни и необходими цени/стойности за всяка една 

дейност, която е посочена в ТОЧКА II-I.1.1 и ТОЧКА II-I.1.2 от настоящите указания 

и ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ и на база на които се определя, стойността 

на обществената поръчка да е на база фиксиран бюджет с обща лимитна 

стойност/прогнозна стойност до 1 355 087,04лв. без ДДС или 1 626 104,45лв. с ДДС 

II-I.1.9.2. Предложените цени от участниците не трябва да надвишават прогнозната стойност на 

поръчката посочена в настоящите указания, както и индивидуално посочени прогнозни 

стойности на машините и съоръженията. 

II-I.1.10. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 

II-I.1.10.1. Схемата на плащане на поръчката е съгласно отразената такава в Договора, а именно:  

II-I.1.10.1.1. Авансово плащанее в размер на 30% от стойността на заявеното за доставка 

оборудване, платимо в срок от 30 (тридесет)календарни дни от датата на предоставяне 

на фактура оригинал придружена с банкова гаранция за аванс. (Авансовото плащане се 

заявява, чрез предоставяне на фактура оригинал придружена с банкова гаранция за 

аванс в срок от 30 (тридесет)календарни дни от Датата на писмо-уведомление 

(възлагателно писмо), изпратено от Възложителя). 

II-I.1.10.1.2. Едно Междинни плащанеслед подписване на приемо-предавателни протоколи за 

съответната изпълнена доставка, между Изпълнителя и определения представител на 

Възложителя и одобряването на представената от Изпълнителя оригинална фактура – в 

размер на 65%от стойността на доставеното оборудване при наличие на авансово 

плащане или 75% от стойността на доставеното оборудване при липса на авансово 

плащане, платимо в срок от 30 (тридесет)календарни дни от датата на предоставяне на 

фактура оригинал. От междинното плащане се приспадат съответните удръжки, ако има 

такива, които са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

II-I.1.10.1.3. Окончателно плащане се извършва с одобрението на „Сертификат (Протокол) за 

окончателно завършване“ от страна на Възложителя, като с него се разплаща остатъка 

до достигане на ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА от 5%от стойността на 

доставеното оборудване при наличие на авансово плащане или 25% от стойността на 

доставеното оборудване при липса на авансово плащане, платимо в срок от 30 

(тридесет)календарни дни от датата на предоставяне на фактура 

оригинал.Отокончателното плащане се приспадат съответните удръжки,ако има такива, 

които са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

II-I.1.11. ФИНАНСИРАНЕ 

II-I.1.11.1. Обществената поръчка е свързана с реализацията на Проекта:№DIR-592115-1-11 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

третиране на отпадъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално 

развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-

С001/30.11.2011г.. 
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II-I.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

II-I.2.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

II-I.2.1.1. Общи изисквания към участниците 

II-I.2.1.1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници 

български или чуждестранни, физически или юридически лица, включително техни 

обединения. 

II-I.2.1.2. Общи изисквания към участник-чуждестранно лице 

II-I.2.1.2.1. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техните обединения, офертата се подава на български език, документът, по Чл.56, ал.1, 

т.1 от ЗОП се предоставя в официален превод, а документите по Чл.56, ал.1, т.4, 5, 6 и 

11 от ЗОП, които са на чужд език, се предоставят и в превод. 

II-I.2.1.2.2. 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 и 2 от ЗОП. 

II-I.2.1.2.3. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи 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 извлечение от съдебен 

регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 

държавата, в която е установен. 

II-I.2.1.2.4. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в 

която е установен, не се издават документите по Чл.48, ал.2 от ЗОП, или когато те не 

включват всички случаи по Чл.47, ал.1 от ЗОП и  посочените в обявлението 

обстоятелства по Чл.47, ал.2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако 

такава декларация има правно значение според законодателството на държавата, в която 

е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответното 

национално законодателство, участникът представя официално заявление, направено 

пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален 

или търговски орган в държавата, в която той е установен. 

II-I.2.1.3. Общи изисквания, към обединението/сдружението/консорциума 

II-I.2.1.3.1. В случай че участникът участва като обединение/сдружение/консорциум, договорът, 

допълнителното споразумение или анекса между лицата, участващи в последното, 

следва да отговаря на следните изисквания: 

- Да е посочен Възложителя и предмета на процедурата, за която се обединяват; 

- Да е определен представляващ обединението, който да представлява обединението 

пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката и който ще подписва и 

подпечатва всички документи и кореспонденция от името на обединението; 

- Да е отразено, че всички съдружници носят солидарна отговорност за изпълнението 

на договора; 

- Разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите 

- Да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по 

време на изпълнението на договора. 

- Да е определено наименованието на участника 

II-I.2.1.3.2. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 

II-I.2.1.3.3. Договора/Споразумението и/или допълненията и/или анексите към него за създаването 

на обединение задължително се прилага към офертата на участника, както и 

регистрацията на обединението по ЕИК/БУЛСТАТ (ако то е регистрирано преди датата 

на подаване на офертата по настоящата Обществена поръчка). 



Страница 38 от 99 

II-I.2.1.3.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

II-I.2.1.3.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

II-I.2.1.3.6. Когато състава на обединението се е променил след подаването на офертата – 

участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка. 

II-I.2.1.3.7. В случай че участника избран за изпълнител на поръчка, на етап процедура е участвал 

като обединение, той следва да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по 

вписване преди сключването на договора за поръчката. 

II-I.2.1.3.8. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се 

прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

II-I.2.1.3.9. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

II-I.2.1.3.10. документите по Чл.56, ал.1, т.1 и т.6 от ЗОП се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението; 

II-I.2.1.3.11. документите по Чл.56, ал.1,т.4 и т.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; 

II-I.2.1.3.12. декларация по Чл.56, ал.1,т.11 от ЗОП се представя само за участниците в 

обединението, които ще изпълняват дейности, свързани от предмета на настоящата 

обществена поръчка 

II-I.2.1.4. Общи изисквания, към Подизпълнителите 

II-I.2.1.4.1. 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. 

II-I.2.1.4.2. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по Чл.56, ал.1, 

т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се 

прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

II-I.2.1.5. Административни изисквания 

II-I.2.1.5.1. Съгласно изискванията на чл. 47, ал.1, т.1, букви „а-д”,  от Закона за обществени 

поръчки, всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства се 

отстранява от участие в процедурата за обществена поръчка, а именно: 

1) 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 

II-I.2.1.5.2. Съгласно изискванията на чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и ал.5 т.2 от Закона за 

обществени поръчки, всеки участник, при който е налице някое от следните 

обстоятелства се отстранява от участие в процедурата за обществена поръчка, а именно: 

1) Когато дружеството е: 

а) Обявено в несъстоятелност; 
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б) В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

в) 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, участникът е преустановил дейността си; 

г) Със 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, 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 

д) Сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси 

II-I.2.1.5.3. Съгласно изискванията на чл.47, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от Закона за обществени поръчки, 

всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от 

участие в процедурата за обществена поръчка, а именно: 

1) Като Лице по Чл.47, ал.4 от ЗОП е: 

а) 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 

б) Свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация; 

Забележка: 

1) За обстоятелствата по чл.47, ал.1,  т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и ал.5, т.2, от ЗОП, 

когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от 

едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 

2) Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по чл.47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2 и 3 и ал.5 от ЗОП и 

посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал. 2, т.1, 3 и 5от ЗОП се 

прилагат и за подизпълнителите. 

3) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

декларациите по чл.47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2 и 3, ал. 2, т.1, 3 и 5и ал. 5 от 

ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице включено  в 

обединението. 

II-I.2.1.5.4. Всеки участник, при който е налице някое от обстоятелства на чл. 3, т. 8 и чл. 4от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, всеки участник, се отстранява от участие в процедурата за 

обществена поръчка. 

II-I.2.1.6. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧВАЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

II-I.2.1.6.1. Участникът трябва да е реализирал Оборот сходен с предмета на поръчката за 

последните 3 (три) финансово приключени години (2011, 2012 и 2013г.) в зависимост от 

датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си на стойност не по 

малка от 2 000 000лв. (Под „сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбират 

доставка на нова тежкотоварна техника и/или машини и съоръжения). 

Забележка: 

1) В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице на основание 

Чл.25, ал.8 от ЗОП, минималното изискване трябва да бъдат изпълнено от 

обединението като цяло, а не от всеки от участниците в него. 
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2) При участие на подизпълнители, минималните изисквания за икономическо и 

финансово състояние се прилагат на основание Чл.56, ал.2 от ЗОП, съобразно 

вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката. 

II-I.2.1.6.2. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА 

ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

II-I.2.1.6.2.1. ОБРАЗЕЦ№14 – Декларация за Информацията на оборота; 

Забележка: 

1) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

изискваните документиза доказване на икономическото и финансово състояние на 

основание Чл.25, ал.8 и Чл.56, ал.3, т.2 от ЗОПсе представят само за 

участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите 

за подбор. 

2) Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, в случай че изискваните документиза доказване на 

икономическото и финансово състояние, които са на чужд език се представят и в 

превод.. 

3) Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискваните документиза доказване на икономическото и 

финансовото състояние на основание Чл.56, ал.2 от ЗОПсе прилагат и за 

подизпълнителите. 

II-I.2.1.7. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧВАЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

II-I.2.1.7.1. Участника, трябва да е изпълнил минимум 1 (един) приключен договор сходен с 

предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считани до датата на подаване 

на офертата, в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал 

дейността си. (Под „сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбират доставка 

на нова тежкотоварна техника и/или машини и съоръжения) и минимум 1 (една) 

препоръка за добро изпълнение на договора издадена от съответния възложител 

II-I.2.1.7.2. Участника, трябва да има на разположение на основание чл.51а от ЗОП или собствена 

оторизирана от производителя на предлаганото оборудване, сервизна база за 

осигуряване на гаранционна и следгаранционна поддръжка и сервиз на оборудването 

Забележка: 

1) При участие на обединения, които не са юридически лица на основание Чл.25, ал.8 

от ЗОП, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към 

всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, 

представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и 

съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението 

2) При участие на подизпълнители на основание Чл.56, ал.2 от ЗОП, изискванията 

ще се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. По отношение на броя 

изпълнени договори от подизпълнителя, той следва да има поне един изпълнен 

успешно договор съобразно вида на изпълняваната от него работа, независимо от 

неговия обем и стойност 

II-I.2.1.7.3. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

II-I.2.1.7.3.1. ОБРАЗЕЦ№15 – Декларация за Списъка на основните договори; 

II-I.2.1.7.3.2. Копие на Референция/препоръка за изпълнение на договора, с която се покрива 

минималните изисквания на възложителя за технически възможности. 

Референцията/препоръката - копие, заверено от участника с печат (когато е юридическо 

лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала. Участникът може да докаже техническите си 
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възможности и квалификация с всеки друг документ, който възложителят приеме за 

подходящ. 

II-I.2.1.7.3.3. Документ - декларация, подписана от лицето(лицата) представляващо(и) участника, че 

същият разполага на основание чл.51а от ЗОП или собствена оторизирана сервизна 

база, съдържаща списък на сервизите с посочване на точния им адрес, придружена с 

документ, в който е посочено основанието за ползване (собственост, наем, 

предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника, напр. 

възможностите на трети лица), местонахождение, телефонен номер и лице за контакт. 

Документ /копие, заверено за вярност с оригинала/ от производителя, с който той 

удостоверява оторизирането на сервизите, посочени от участника в декларацията; 

Забележка: 

1) Ако участникът не представи препоръка за договора, с които покрива 

минималните изисквания на Възложителя за технически възможности, или 

препоръката или други предоставени документи съвместно не доказват 

декларираното за съответния договор в Списъка на основните договори, то 

съответния цитиран договор няма да бъде признат за покриване на минималните 

изисквания. 

2) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

изискваните документи, за доказване на техническите възможности и 

квалификация на основание Чл.25, ал.8 и Чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП, се представят 

само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с 

критерия за подбор. 

3) Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, в случай че изискваните документиза доказване на 

техническите възможности и квалификация, които са на чужд език се 

представят и в превод.. 

4) Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискваните документиза доказване на техническите възможности и 

квалификация на основание Чл.56, ал.2 от ЗОПсе прилагат и за 

подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие. 

II-I.2.1.7.4. Възложителят и Комисията за провеждане на процедурата, ще приемат, че участникът 

ще има на разположение ресурсите на други физически и/или юридически лица, при 

предоставяне на обвързващи документи между тях или при предоставяне на 

ОБРАЗЕЦ№13 – Декларация за съгласие по Чл.51а, ал.1 и ал.2 от ЗОП подписан и 

когато е приложимо и подпечатан от всяко едно физическо и/или юридическо лице, 

което е ангажирано в обществената поръчка и е посочено в офертата от участникът, че 

ще предоставят своя ресурс 

II-I.2.2. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

II-I.2.2.1. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считани от 

крайния срок за подаване на офертите. 

II-I.2.2.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договор. 

II-I.3. ГАРАНЦИИ 
 

II-I.3.1. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И НАЧИН НА 

ПЛАЩАНЕТО Й 

II-I.3.1.1. Гаранцията за участие е в размер на 1 300 лева. 

II-I.3.1.2. Гаранцията за участие може да се внесе на каса в сградата наОБЩИНА ПЕРНИК или 

да се предостави по банков път или може да се представи под формата на банкова 

гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията. 
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II-I.3.1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това 

трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със 

срок на валидност не по-малко от180 (сто и осемдесет) календарни дни, считани от 

крайния срок за подаване на офертите и да е изрично посочено, че е за настоящата 

Обществена поръчка. Банковата гаранция за участие следва да съдържа същите или по-

добри условия за Възложителя от цитираните в примерния ОБРАЗЕЦ№16 – Банкова 

гаранция за участие 

II-I.3.1.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да 

стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена Обществената Поръчка, за 

която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името 

на Възложителя на следната сметка в лева:IBAN: BG36CECB97903360879300, BIC: 

CECBBGSF, ЦКБ АД-клон Перник 

II-I.3.1.5. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. 

Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 

гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в 

настоящите указания размер. 

II-I.3.1.6. При представяне на гаранция в платежния документ или в банковата гаранция изрично 

се посочва процедурата, за която се представя гаранцията 

II-I.3.2. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И 

НА АВАНСОВОТО ПЛАЩАНЕ И УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕТО ИМ 

II-I.3.2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три на сто)от стойността на 

обществената поръчка без включен ДДС, посочена в Ценовото предложение. 

II-I.3.2.2. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане трябва да бъде под формата на 

безусловна и неотменима банкова гаранция, която следва да съдържа същите или по-

добри условия за Възложителя от цитираните в примерния- ОБРАЗЕЦ№18 – Банкова 

гаранция за Авансово плащане.  

II-I.3.2.3. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде най-

малко 10 (десет) дни след съставяне на „Сертификат (Протокол) за окончателно 

приемане“, Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя в 30 

(тридесет) дневен срок от Датата на Уведомление за доставка (възлагателно писмо), 

изпратено от Възложителя. Гаранцията е винаги във формата на банкова гаранция и 

следва да покрива пълния размер на аванса. 

II-I.3.2.4. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

II-I.3.2.5. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата 

гаранция или платежния документ за внесената по банков път или внесена на касата на 

Възложителя гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. 

II-I.3.2.6. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва 

да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена Обществената Поръчка, за 

която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името 

на Възложителя на следната сметка в лева:IBAN: BG36CECB97903360879300, BIC: 

CECBBGSF, ЦКБ АД-клон Перник 

II-I.3.2.7. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, то тя 

трябва да бъде под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, която следва 

да съдържа същите или по-добри условия за Възложителя от цитираните в примерния 

ОБРАЗЕЦ№17 – Банкова гаранция за изпълнение на Договора. В банковата гаранция, 

трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на 

Възложителя и че е със срок на валидност най-малко 10 (десет) дни след изтичане на 

гаранционния срок 

II-I.3.2.8. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция 

изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията. 
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II-I.3.2.9. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо 

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

съответно вносител на сумата по гаранцията 

II-I.3.3. ЗАДЪРЖАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

II-I.3.3.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда 

на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 

II-I.3.3.2. Гаранцията за участие в процедурата: 

1) се задържа, когатоучастникът обжалва решението на възложителя – до решаване на 

спора; 

2) се усвоява, когато участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за 

получаване на офертите; 

3) се усвоява, когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни 

задължението си да сключи договор за обществената поръчка.  

II-I.3.3.3. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

1) отстранените  участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 

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

обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни 

след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

II-I.3.3.4. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

II-I.3.3.5. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на 

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

обжалване на решението за прекратяване. 

II-I.3.4. ЗАДЪРЖАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

II-I.3.4.1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат 

с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. 

II-I.3.4.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определеният за 

изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение. 

II-I.4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

II-I.4.1. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

II-I.4.1.1. Документацията за обществената поръчка се предоставя на свободен достъп и 

безвъзмездно  на следният линк http://pernik.bg/obshhestveni-porchki, Раздел: 

Обществени поръчки. Участниците не прилага платежен документ за 

закупена/придобита документация в своята оферта, тъй като тя се предоставя 

безвъзмездно.  

II-I.4.1.2. Документацията за участие може безплатно да се изтегли на посоченият линк по-горе до 

10 (десет) дни, съгласно Чл.28, ал.6 от ЗОП преди изтичане на срока за получаване на 

офертите. 

II-I.4.1.3. Лицата имат право да разгледат документацията на следният линк 

http://pernik.bg/obshhestveni-porchki , Раздел: Обществени поръчки, съгласно Чл.28, 

ал.8 от ЗОП. 

II-I.5. РАЗЯСНЕНИЯ 
 

http://pernik.bg/obshhestveni-porchki
http://pernik.bg/obshhestveni-porchki
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II-I.5.1. ИСКАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ И СРОКОВЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ 

II-I.5.1.1. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията 

за участие до изтичането на срока за нейното предоставяне. Възложителят е длъжен да 

отговори в 4 (четири) дневен срокот датата, на която е постъпило 

искането/запитването, съгласно Чл.29, ал.1 от ЗОП. 

II-I.5.1.2. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за 

получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 (шест) 

календарни дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти за 

участие с толкова дни, колкото е забавата, съгласно Чл.29, ал.2 от ЗОП. 

II-I.5.1.3. Възложителят публикува Разясненията на своята интернет страница, а именно същите, 

ще бъдат публично обявявани на следния линк: http://pernik.bg/obshhestveni-porchki , 

Раздел: Обществени поръчки 

II-I.6. УКАЗАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА 
 

II-I.6.1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

II-I.6.1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. 

II-I.6.1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, 

обявени от възложителя. 

II-I.6.1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците. 

II-I.6.1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 

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

II-I.6.1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в 

процедурата 

II-I.6.1.6. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

II-I.6.1.7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

II-I.6.1.8. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

II-I.6.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

II-I.6.2.1. Офертата се състои от три части: 

II-I.6.2.1.1. ПЛИК “1” с надпис “Документи за подбор” – документите, изисквани от възложителя 

съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 8, 12 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на 

участниците; 

II-I.6.2.1.2. ПЛИК “2” с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” – съдържащ 

документи, свързани с изпълнението на поръчката и същите са изброени в ТОЧКАII-

I.6.2.6 от настоящите указания. ПЛИК “2”; 

II-I.6.2.1.3. ПЛИК “3” с надпис “Предлагана цена” – съдържащ Ценово предложение, което е 

отразена в ТОЧКАII-I.6.2.7 от настоящите указания. ПЛИК “3”; 

II-I.6.2.2. Плик “1” – “Документи за подбор”, който да съдържа следната информация, 

документи и попълнени образци: 

II-I.6.2.2.1. ОБРАЗЕЦ№1 – Писмо, към Офертата; 

II-I.6.2.2.2. ОБРАЗЕЦ№2 – Административни сведения; 

II-I.6.2.2.3. РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ: 

http://pernik.bg/obshhestveni-porchki
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II-I.6.2.2.3.1. ОБРАЗЕЦ№3 – Декларация за Единен идентификационен кодИЛИ удостоверение за 

актуално състояние (за юридическо лице или едноличен търговец, което е 

регистрирано в България); 

II-I.6.2.2.3.2. Копие на документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му 

законодателство, като документът се представя в официален превод (за юридическо 

лице, което не е регистрирано в България); 

II-I.6.2.2.3.3. Копие на документ за самоличност (копие) за участник - физическо лице; 

II-I.6.2.2.4. Договор за създаване на обединение и при наличие на анекси/допълнения към Договора, 

същите се прилагат (В Договора или анексите/допълненията към него трябва да 

отговарят на минималните изисквания отразени ва настоящите указания – изисква се 

когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) 

II-I.6.2.2.5. Пълномощни от всички членове на обединението, упълномощаващи едно лице да 

подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението 

(Изисква се, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и когато 

тази функция на представляващия, не е изрично вписано в Договора или допълненията 

му) 

II-I.6.2.2.6. ОБРАЗЕЦ№4 – Декларация за запознаване и приемане условията на обществената 

поръчка и действащото законодателство; 

II-I.6.2.2.7. ОБРАЗЕЦ№5 – Декларация за запознаване и приемане на условията в проекта на 

договора и техническите спецификации 

II-I.6.2.2.8. ОБРАЗЕЦ№6 – Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви "а-

д" от ЗОП; 

II-I.6.2.2.9. ОБРАЗЕЦ№7 – Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, 

т.1, т.3 и ал.5 т.2 от ЗОП; 

II-I.6.2.2.10. ОБРАЗЕЦ№8 – Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 

от ЗОП; 

II-I.6.2.2.11. ОБРАЗЕЦ№9 – Декларация по Закона за защита на личните данни; 

II-I.6.2.2.12. ОБРАЗЕЦ№10 – Декларация за използването или неизползването на подизпълнител/и 

II-I.6.2.2.13. ОБРАЗЕЦ№11 – Декларация от подизпълнител за съгласие 

II-I.6.2.2.14. ОБРАЗЕЦ№12 – Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици 

II-I.6.2.2.15. ОБРАЗЕЦ№13 – Декларация за съгласие по Чл.51а, ал.1 и ал.2 от ЗОП 

II-I.6.2.2.16. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА 

ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

II-I.6.2.2.16.1. ОБРАЗЕЦ№14 – Декларация за Информацията на оборота; 

II-I.6.2.2.17. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

II-I.6.2.2.17.1. ОБРАЗЕЦ№15 – Декларация за Списъка на основните договори; 

II-I.6.2.2.17.2. Копие на Референция/препоръка за изпълнение на договора, с която се покрива 

минималните изисквания на възложителя за технически възможности. 

Референцията/препоръката - копие, заверено от участника с печат (когато е юридическо 

лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала. Участникът може да докаже техническите си 

възможности и квалификация с всеки друг документ, който възложителят приеме за 

подходящ. 

II-I.6.2.2.17.3. Документ - декларация, подписана от лицето(лицата) представляващо(и) участника, че 

същият разполага на основание чл.51а от ЗОП или собствена оторизирана сервизна база, 

съдържаща списък на сервизите с посочване на точния им адрес, придружена с 

документ, в който е посочено основанието за ползване (собственост, наем, 
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предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника, напр. 

възможностите на трети лица), местонахождение, телефонен номер и лице за контакт. 

Документ /копие, заверено за вярност с оригинала/ от производителя, с който той 

удостоверява оторизирането на сервизите, посочени от участника в декларацията; 

II-I.6.2.2.18. ОБРАЗЕЦ№16 – Банкова гаранция за участие 

II-I.6.2.2.19. Документ за внесена гаранция за участие – оригинала на платежен документ, когато 

гаранцията е паричен депозит/сума 

II-I.6.2.3. Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се 

представят и в превод. 

II-I.6.2.4. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 

„копие“ или „заверено копие“, за такъв документ се счита този, при който копието на 

документа има следното съдържание: 

II-I.6.2.4.1. „Вярно с оригинала“;  

II-I.6.2.4.2. името и фамилията на лицето, заверило документа; 

II-I.6.2.4.3. датата, на която е извършил заверката; 

II-I.6.2.4.4. собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката. 

II-I.6.2.5. За документите, издадени извън България или на чужд език важат следните изисквания: 

II-I.6.2.5.1. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на 

български. Преводът на документите по ТОЧКАII-I.6.2.2.3трябва да е официален 

превод 

II-I.6.2.6. ПЛИК “2” – “Предложение за изпълнение на поръчката”в който да се съдържа 

информация почл.56, ал.1, т.7 и т.9 от ЗОП, свързани с изпълнение на поръчката и да 

съдържа следната информация и документи:ОБРАЗЕЦ№19 – Техническо Предложение 

за изпълнение на поръчката 

II-I.6.2.6.1. ОБРАЗЕЦ№19 – Техническо Предложение за изпълнение на поръчкатасе поставя в 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предложение за изпълнение на 

поръчката" ипоставен в общия плик на офертата. 

II-I.6.2.6.2. В Техническо предложение за изпълнение на поръчката се посочва и Декларира срока 

на изпълнение на обществената поръчка, съгласно чл.56, ал.1, т.9 от ЗОП 

II-I.6.2.7. ПЛИК “3” – “Предлагана цена”, който да съдържа следната информация и 

документи:ОБРАЗЕЦ№20 – Ценово предложение. 

II-I.6.2.7.1. Предлагана цена трябва да включва всички видове разходи, необходими за изпълнение 

на поръчката, които са включени и неса включени в настоящата документация за 

възлагане на обществената поръчки. Предлаганата цена е твърдо договорена цялостна 

цена, в лева и не подлежи на промяна. 

II-I.6.2.7.2. ОБРАЗЕЦ№20 – Ценово предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис "Предлагана цена" ипоставен в общия плик на офертата. 

II-I.6.2.7.3. Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация 

относно цената.  

II-I.6.3. ЗАПЕЧАТВАНЕ 

II-I.6.3.1. Офертите, систематизирани съобразно посочените по - горе изисквания, се запечатват в 

непрозрачен плик , който съдържа три непрозрачни и запечатани плика с надписи, както 

е посочено в II-I.6.2.1. 

II-I.6.3.2. Всеки от пликовете “1”, “2”  и “3” трябва да съдържа съответните документи, съгласно 

ТОЧКИ II-I.6.2.2, II-I.6.2.6 и II-I.6.2.7. 

II-I.6.3.3. Върху плика с офертата се изписва: 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ –ОБЩИНА ПЕРНИК, 2300, пл. "Св. Иван Рилски" 1А, тел. 076 

684324;076 684213, факс: 076 684308, е-поща: obshtina@pernik.bg и е-страница: 

www.pernik.bg 

За участие в обществената поръчка с предмет: 

Предмет:„Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация на 

Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Перник” 

II-I.6.3.4. Върху плика се посочва и име, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по 

възможност факс и/или е-поща. 

II-I.6.3.5. Върху плика не се поставят никакви други обозначения. 

II-I.6.4. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

II-I.6.4.1. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

лично или чрез упълномощено лице или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка, офертите си на адрес: 

ОБЩИНА ПЕРНИК, 2300, пл. "Св. Иван Рилски" 1А, тел. 076 684324;076 684213, 

факс: 076 684308, е-поща: obshtina@pernik.bg и е-страница: www.pernik.bg в 

деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17.00 часа до крайната датата за 

подаване на оферти, която е посочена в обявлението. 

II-I.6.4.2. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва 

друг начин за представяне. 

II-I.6.4.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

възложителя. 

II-I.6.4.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си.  

II-I.6.4.5. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата. 

II-I.6.4.6. 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)”. 

II-I.6.5. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ / ВРЪЩАНЕ НА ОФЕРТИ 

II-I.6.5.1. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

II-I.6.5.2. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не 

запечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

II-I.7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ 
 

II-I.7.1. МЯСТО, ДАТА И  НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

II-I.7.1.1. Комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка се назначава от 

възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите. 

Отварянето на офертите ще се извърши в часа и датата посочени в Обявлението, в  

сградата на ОБЩИНА ПЕРНИК 

II-I.7.1.2. Право да присъстват при отварянето на офертите имат участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 



Страница 48 от 99 

II-I.7.1.3. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и 

представяне на съответните пълномощни. 

II-I.7.1.4. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

II-I.7.1.5. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на 

три отделни запечатани плика, след което най-малко ТРИМА от нейните членове 

подписват ПЛИК №3 с надпис „Предлагана цена“. 

II-I.7.1.6. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 

ПЛИК №3 на останалите участници, след което пликовете с предлагана цена се 

прибират за съхранение. 

II-I.7.1.7. Комисията отваря ПЛИК №2 и най-малко ТРИМА от членовете й подписват всички 

документи, съдържащи се в него. 

II-I.7.1.8. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 

документите в ПЛИК №2 на останалите участници. 

II-I.7.1.9. Комисията след това отваря ПЛИК №1 и оповестява документите, които той съдържа, 

но в съответствието със списъка, съгласно Чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

II-I.7.1.10. Комисията продължава своята работа в закрито заседание при спазване разпоредбите на 

ЗОП. 

II-I.7.1.11. На този етап Комисията разглежда документите в ПЛИК № 1 за съответствие с 

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

II-I.7.1.12. Когато Комисията установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за 

подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до 

всички участници. 

II-I.7.1.13. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 

получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен 

липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на 

комисията. 

II-I.7.1.14. След изтичането на срока по ТОЧКАII-I.7.1.13 от настоящите указания комисията 

пристъпва към разглеждане 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. 

II-I.7.1.15. След като приключи проверката на ПЛИК №1 за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя, Комисията пристъпва към установяване на съответствието на 

ПЛИК №2 с изискванията на възложител с цел доказване на обстоятелството от Чл.37, 

ал.3, т.1 и Чл.69а, ал.1 от ЗОП само надопуснатите оферти. Комисията не отваря 

ПЛИК №3 на участниците, които не съответстват и изискванията на възложителя. 

II-I.7.1.16. Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения. 

II-I.7.1.17. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 

II-I.7.1.18. Комисията пристъпва към проверка на ПЛИК №3 за съответствието с изискванията на 

възложител с цел доказване на обстоятелството от Чл.37, ал.3, т.1от ЗОП. След това се 

пристъпва към проверка дали е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

Комисията не оценява документите в ПЛИК №3 на участниците предложени за 

отстраняване. 

II-I.7.1.19. След действията на комисията по предходната точка същата пристъпва, към оценяване 

на ОБРАЗЕЦ№20 – Ценово предложение. - ПЛИК №3, като извършва класиране по 

най-ниско предложена цена. 
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II-I.7.2. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

II-I.7.2.1. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 

1) Който не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл.56 от ЗОП 

и настоящата документация; 

2) За когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви „а-д”,т.2 и т.3 и ал.5 и 

посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, 3 и 5  от ЗОП; 

3) Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

от възложителя; 

4) Който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал. 2 от 

ЗОП. 

5) За когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 

подбор 

6) За когото са налице обстоятелствата 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, с изключение на обстоятелствата по чл.4 от същия закон 

II-I.7.3. ИСКАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

II-I.7.3.1. Комисията може по всяко време да упражни правомощията си по Чл.68, ал.11 от ЗОП. 

II-I.7.4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО-БЛАГОПРИЯТНО С 20% 

II-I.7.4.1. 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 

трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 

II-I.7.4.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде 

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

II-I.7.4.3. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 

посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за 

отстраняване от процедурата. 

II-I.7.4.4. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 

офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2) предложеното техническо решение; 

3) наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4) икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5) получаване на държавна помощ. 

II-I.7.5. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

II-I.7.5.1. Критерият за оценка на офертите е „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”. 

II-I.7.5.2. Класирането на допуснатите оферти се извършва при спазване на долу посочените 

условия. 

II-I.7.5.3. Комисията извършва оценяване на офертите само на допуснатите участници. 

II-I.7.5.4. Пликът с предлаганата цена се отваря на датата, часа и мястото, обявени от 

Възложителя по подходящ начин. 

II-I.7.5.5. При отварянето на ПЛИК №3 имат право да присъстват участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с 
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нестопанска цел и средствата за масова информация. Представител на участник се 

допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното 

пълномощно, когато е необходимо. 

II-I.7.5.6. Преди отварянето на ПЛИК №3 председателят на комисията съобщава на 

присъстващите лица по предходната точка от настоящите указания допуснатите 

участници до отваряне на ПЛИК №3. След което комисията пристъпва към отварянето 

на ПЛИКОВЕТЕ №3 с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници по реда 

на постъпването им в деловодството на Възложителя. Председателят на комисията 

оповестява предложената от всеки от допуснатите участници цена за изпълнение на 

поръчката. 

II-I.7.5.7. Комисията проверява по отношение на всеки допуснат участник дали ПЛИКЪТ №3 с 

надпис „Предлагана цена” съдържа всички изискуеми от възложителя документи. При 

констатиране на липса и/или не отговаря на изискванията на възложителя и/или 

констатиране на основания за отстраняване, комисията предлага за отстраняване 

участника от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в 

следващия етап на оценка. 

II-I.7.6. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

II-I.7.6.1. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава 

мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 

определен за изпълнител. 

II-I.7.6.2. Възложителят изпраща решението на участниците в 3-дневен срок от издаването му. 

II-I.7.6.3. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, 

възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или 

достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да 

откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й 

противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава 

конкуренцията. 

II-I.8. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

ПРОЦЕДУРАТА 
 

II-I.8.1. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

II-I.8.1.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с 

мотивирано решение, когато: 

1) не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията 

по чл.47 – 53а от ЗОП; 

2) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 

3) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

4) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

5) отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за 

изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

6) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

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

7) поради наличие на някое от основанията по чл.42, ал.1 от ЗОП не се сключва 

договор за обществена поръчка. 

II-I.8.1.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, на основанията 

описани в Чл.39, ал.2 от ЗОП 
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II-I.9. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

II-I.9.1. СЪДЪРЖАНИЕ 

II-I.9.1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка с класирания на 

първо място и определен за изпълнител участник.   

II-I.9.1.2. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория 

класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: 

II-I.9.1.2.1. откаже да сключи договор; 

II-I.9.1.2.2. не изпълни някое от изискванията на чл.42, ал.1 от ЗОП.  

II-I.9.1.2.3. Не отговаря на изискванията по чл.47, ал.1,т.1, буква “а-д“, т.2 и т.3 и ал.5 от ЗОП и 

посочените в обявлението изисквания на чл.47, ал.2,т.1,3 и 5 от ЗОП 

II-I.9.1.2.4. Не отговаря на изискванията 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, с изключение 

на обстоятелствата по чл.4 от същия закон. 

II-I.9.1.3. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

II-I.9.1.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи: 

II-I.9.1.4.1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1, буква “а-д“, т.2 и т.3 и посочените в обявлението 

обстоятелства по чл.47, ал.2 ,т.1,т.3 и т.5 от ЗОП. В случай, че участникът е 

обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всеки един от 

участниците в обединението. 

II-I.9.1.4.2. Договор за използване сервизна база за гаранционна и следгаранционна поддръжка и 

сервиз на оборудването, а когато сервизната база е собственост на изпълнителя, се 

предоставя документ удостоверяващ собствеността 

II-I.9.1.5. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в 

която е установен, не се издават документи по чл.47, ал.2 от ЗОП, или когато те не 

включват всички случай по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена 

декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на 

държавата, в която е установен. В случай, че клетвената декларация няма правна 

стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 

административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган 

в държавата, в която е установен.  

II-I.9.1.6. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банкова 

гаранция или платежен документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 

договора при неговото сключване, в размер 3% (три на сто) от стойността на 

обществената поръчка без включен ДДС, посочена в Ценовото предложение. 

II-I.9.1.7. При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата 

гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя. 

II-I.9.1.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в 

нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на 

Възложителя и че е със срок на валидност най-малко 10 (десет) дни след изтичане на 

гаранционния срок 

II-I.9.1.9. Договорът не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на 

договора: 
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II-I.9.1.9.1. не изпълни задължението по чл.47, ал.10 и чл.48, ал.2 от ЗОП; 

II-I.9.1.9.2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

II-I.9.1.9.3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на 

процедурата. 

II-I.9.1.9.4. Не предостави Договор за използване сервизна база за гаранционна и следгаранционна 

поддръжка и сервиз на оборудването, а когато сервизната база е собственост на 

изпълнителя, не предостави документ удостоверяващ собствеността на сервизната база 

II-I.9.1.10. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 

представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, на основание Чл.49, ал.1 от 

ППЗОП 

II-I.9.1.11. В този случай, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или 

юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация в държавата, в 

която са установени, на основание Чл.49, ал.2 от ППЗОП. 

II-I.9.2. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

II-I.9.2.1. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. 

II-I.9.2.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 

съгласно Чл.43 от ЗОП: 

II-I.9.3. СРОКОВЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА  

II-I.9.3.1. Договорът за възлагане на обществена поръчка се сключва в срока регламентиран в 

чл.41, ал.3 и ал.4 или Чл.41а, т.2 от ЗОП. 

II-I.10. ОБЖАЛВАНЕ 
 

II-I.10.1. ОБЖАЛВАНЕ 

II-I.10.1.1. Всяко решение на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка 

подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, относно неговата 

законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, 

финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, 

документацията или всеки други документ, свързан с процедурата. 

II-I.10.1.2. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се 

възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на 

самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл. 

120, ал. 1 от ЗОП. 

II-I.10.1.3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 

- изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на 

процедурата и/или решението за промяна; 

- получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 

- публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените 

поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз. 

II-I.10.1.4. Срокът за обжалване на решението за откриване на процедурата и/или решението за 

промяна тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно 

следните условия: 

- жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 

- документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 
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- документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 

II-I.10.1.5. Жалба по чл. 120, ал. 4 от ЗОП може да се подава от: 

- всяко заинтересовано лице – в случаите по чл. 120, ал. 5, т. 1, 2 и 5, ал. 6 и 7 от ЗОП; 

- всеки заинтересован  участник - в случаите по чл. 120, ал. 5, т. 4 и ал. 7 от ЗОП. 

II-I.10.1.6. В срока за обжалване жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или 

решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в 

съответния бранш за защита на интересите на своите членове. 

II-I.10.1.7. Когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в 

"Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от 

по-късната дата. 

II-I.10.1.8. Жалбата срещу действие или бездействие се подава в 10-дневен срок от уведомяването 

за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл 

срокът за извършване на съответното действие. 

II-I.10.1.9. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до 

Възложителя, чието решение се обжалва.  

II-I.11. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 
 

II-I.11.1. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 

II-I.11.1.1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

1) когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 

период; 

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. 

II-I.11.1.2. Сроковете в документацията са в календарни дни.  

II-I.11.1.3. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния 

срок. 
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Европейски съюз  

Европейски фонд за 

регионално развитие 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013“ 

http://ope.moew.government.bg/bg 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРОВЕЖДАНА, КАТО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОСТАВКА 

С предмет: „Доставка на техническо оборудване за експлоатацията на депотопо Проект: „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” в рамките на 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие на ЕС 

 

 

ОБЩИНА ПЕРНИК 
2300 Перник       Тел.:       076/684290; 076/602933 

пл.”Св.Иван Рилски” №1     Факс:     076/603890 

        E-mail:   obshtina@pernik.bg 

        Е-адрес: www.pernik.bg 
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“Този документ е създаден в рамките на изпълнение на Проект: №DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник”, който се осъществява поДоговор за 

безвъзмездна финансова помощ№DIR-592115-С001с финансовата подкрепа по приоритетна ос 2,Процедура 

№:BG161PO005/09/2.10/03/15 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” в 

рамките на ОП „Околна среда 2007- 2013 г.” съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 

ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ПЕРНИК и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и 

водите“ 

 
ОБЩИНА 

ПЕРНИК 
 

ТОМ II - КНИГА II. ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

II-II.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

II-II.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

II-II.1.1.1. Възложител на настоящата обществена поръчка е Общинската администрация на 

ОБЩИНА ПЕРНИК. Оперативното управление на проекта се осъществява от Звено за 

изпълнение на проекта (ЗИП), назначено със заповед на Възложителя. 

II-II.1.2. ВЪВЕДЕНИЕ 

II-II.1.2.1. Настоящия ТОМ II - КНИГА II - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИса разработени 

въз основа на действащото българско законодателство и одобреното проектно 

предложение и бюджет към него отУправляващият Орган 

II-II.1.2.2. Изпълнителя следва да спазва НАСОКИТЕ – ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 

– 2013г.“, които се намира на свободен достъп на сайта на ОПОС 

II-II.1.2.3. В Технически спецификации са описани изискванията, към дейностите , които трябва да 

се изпълнят в изпълнение на предмета на обществената поръчка. 

II-II.1.2.4. В съответствие с разпоредбите на чл.32, ал. 1 и ал.2 от ЗОП, в случай, че в 

документацията по настоящата обществена поръчка, така и настоящите Спецификации 

са посочвани конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 

произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”. 

II-II.2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

II-II.2.1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

http://ope.moew.government.bg/bg
mailto:obshtina@pernik.bg
http://www.spcb-fondation.org/


Страница 55 от 99 

 

II-II.2.1.1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

II-II.2.1.1.1. Обект на поръчката е ДОСТАВКАс наименование„Доставка на машини и 

съоръжения свързани с механизация на Обект: „Регионалнодепо за твърди 

отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, 

съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г., а именно: 

II-II.2.1.1.2. КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

|Наименование 

на доставките 

(Предоставени 

от Възложителя, 

като минимални, 

които следва да 

се изпълняват) 

Технически характеристики 

(Предоставени от Възложителя, като минимални) 

 

Количест

во 

(поставен

о от 

възложит

еля) 

Лимитна Цена в 

лева без ДДС 

(поставена от 

възложителя, като 

максимално 

допустима) 

Всички изброени машини от настоящата таблица трябва да притежават висока степен на надеждност на 

работа при следните условия:  

5. четири годишни сезони температурни диапазони от -30С0 до +45С0; 

6. работа с отпадъци, земни маси, инертни материали и т.н.;  

7. две работни смени по 8 часа.  

8. Работните кабини на техниката трябва да са шум изолирани и да осигуряват нормални условия на 

труд, с наличие на климатична инсталация за регулиране на температурата в кабината, и 

възможност за регулиране на седалката и системата за управление на машината, висока степен на 

уплътняване за недопускане на прахови частици и газови емисии и т.н.  

9. Всички доставени машини трябва да са произведени след 2011г., за което се прилагат документи 

от производителя като доказателства 

 

За Всяка една от изброените машини от настоящата таблица, следва да се проведат, съответните 

инструктаж и обучения за поддръжка, експлоатация и работа на персонал посочен от Възложителя. След 

извършването на инструктажа и обученията се изготвя протокол между представителя на Изпълнителя и 

представителя на Възложителя 

Колесен багер 

клас 14 т 

Мощност на двигателя kW 89kW 

1бр. 228 294,26 

Работна маса kg 14 500 kg 

Макс. дълбочина на копаенe mm 5 220 mm 

Обем на стандартна кофа m³ 0.71 m³ 

Грайферна щипка   

Тегло t 370 kg 

Сила на затваряне kg 1 500 kg 

Обем в затворено положение  l 350 l 

Отваряне на челюстите mm 1 730 mm 

Челен товарач - 

клас 18 -20 т 

 

Мощност на двигателя kW 164kW 

1бр. 172 113,04 Работна маса kg 18 000 kg 

Обем на стандартна кофа m³ по SAE 3.3 m³ 

Булдозер 

 

Мощност на двигателя kW 120 kW 

1бр. 199 729,36 

Работна маса kg 17 000 kg 

Обем на греблото m³ 4.5 m³ 

Рипер троен 

 Защита срещу проникване на отровни 

газове, прах и миризма в кабината 

 Да 

Централно смазване на машината  Да 
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Kлиматик  Да 

Санитарен 

компактор 

 

Максимална мощност на двигателя kW 274 kW 

1бр. 524 162,44 

Работна маса kg 32 000 kg 

Работна широчина  mm 3 660 mm 

Сила на натиск на 1 барабан 157kN 

Просвет 910mm 

1.Барабани – 2 броя (един отпред и 1 

отзад) с ширина 

2 660 mm 

2.Кабина разположена в предната 

половина на шасито с цел по добра 

видимост 

да 

3.Дъска за прибутване да 

4. Защита срещу проникване на отровни 

газове, прах и миризма в кабината 

да 

5. Климатик да 

6. Централно смазване на машината да 

Многофункцио

нален товарен 

автомобил 

 

Колесна формула  4 х 4  

1бр. 230 787,94 

Максимална скорост на движение  90 km/h 

Ходонамалител да 

Товарна самосвална платформа с 

тристранно разтоварване 

да 

Диференциална блокировка на предна и 

задна ос  

да 

Aнтиблокираща система (ABS) да 

Промяна на спирачната сила в зависимост 

от товара  

да 

Двигател с Euro 5 или еквивалентен, 

мощност HP 

150 HP 

Свободни хидрвалични изводи за 

прикачно оборудване 

да 

Преден силоотводен вал да 

Челно огледало, отопляемо; външни 

огледала, отопляеми, с ел.регулиране от 

двете страни 

да 

Допълнителни високи фарове за предни 

работни уредби  

да 

Устройство за повдигане на кабината  да 

Интегрален носач за предна монтажна 

плоча 

да 

Общо тегло /с равно разпределение върху 

двете оси/ 

8.5 t  

Габарити:   

Максимална височина  2 720 mm 

Клирънс  304 mm 

Междуосие 2 700 mm 

Дължина  4 970 mm 

 

II-II.3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Срокът за изпълнение, който срок се отнася и обхваща изпълнението на Доставките и 

специфичните услуги, които ги съпътстват по Договора и e ограничен/лимитен до 120 

календарни дни и същият, започва да тече от Датата на писмо-уведомление, изпратено 

от Възложителя и е до подписването „Сертификат за окончателно завършване” 
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Срокът за изпълнение подлежи на промяна като Изпълнителя може да предложи равен 

или по-малък срок за изпълнение в своето „Техническо Предложение за изпълнение на 

поръчката”от лимитния срок за изпълнение 

Общ гаранционен срок, който срок се отнася и обхваща целия предмет по настоящият 

Договор, "Технически спецификации" и „Техническо Предложение за изпълнение на 

поръчката” е ограничен/лимитен на 5години и същият започва да тече от подписването 

на „Сертификат за окончателно завършване” и е до Датата на изтичането му. 

Общият гаранционен срок подлежи на промяна като Изпълнителя може да предложи 

равен или по-голям общ гаранционен срок в своето „Техническо Предложение за 

изпълнение на поръчката” от лимитния общ гаранционен срок 

II-II.4. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

II-II.4.1. Изисквания към изпълнителя 

II-II.4.1.1. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен: 

1) Да започне изпълнението, съгласно клаузите на договора; 

2) Да укаже от какви документи и подпомагащи действия от страна на Възложителя, 

ще бъдат необходими и ще изисква; 

3) Да бъде активен в определянето на оптимални решения за целите на предмета на 

поръчката и на всички задачи и допълнителни такива, необходими за реализирането му. 

4) Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява 

пред трети лица каквато и да е информация за Възложителя, негови служители или 

контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор; 

5) Да спре изпълнението по договора, в случай че получи от Възложителя известие 

за това; 

6) Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли 

да възникнат в хода на следващия етап, като представя адекватни решения за тях; 

7) Да уведоми Възложителя с писмено известие за спиране на изпълнението на 

договора, като приложи съответните документи, доказващи наличието на 

Непредвидени обстоятелства; 

8) Да подпомага всички страни с устни и писмени консултации, когато това има 

отношение по предмета на настоящата обществена поръчка 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят 

следва да съблюдава спазването на изискванията на: 

1) Действащото законодателство в Р.България; 

2) Европейските и международните стандарти; 

3) Насоките и изискванията на Управляващия Орган на съответната програма, по 

която е финансиран проекта, както и на Възложителя 

4) Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити; 

5) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на 

място; 

6) Да докладва за възникнали нередности; 

7) Да възстанови суми за възникнали нередности заедно с дължимата лихва и други 

неправомерно получени средства, съгласно действащото законодателство и/или 

клаузите на Договора; 

8) Да отрази всички забележки и коментари получени от съгласуващите институции 

и Възложителя за своя сметка; 



Страница 58 от 99 

9) Да се запознае и съблюдава спазването на изискванията на приложимата относно 

предмета на настоящата обществена поръчка нормативна база – действащото 

законодателство в Р.България 

II-II.5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ И 

СПАЗВАНЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И 

СЪОТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТИ И КОДОВЕ 
II-II.5.1.1. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят 

следва да се запознае и съблюдава спазването на изискванията на действащото 

законодателство в Р.България, като под „Действащото законодателство в 

Р.България“ или „Действащо законодателство“ или „Законодателство“ или 

„Закон/и“ следва да се възприема и разбира, Конституцията на Република България, 

международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които 

Република България е страна. Също така и съответните Актове на институциите на 

Европейския съюз който и да е закон, наредба, правилник, инструкция или заповед, 

приети на законно основание или приети на законно основание и въвеждащи разпоредби 

на обвързващи за Република България директиви на Европейския съюз, както и пряко 

действащи директиви на ЕС. Така и същите, които засягат изпълнението на което и да е 

задължение по този Договор, включително и всички действащи документи, образци, 

формуляри, насоки, методики, методически указания, становища, доклади и всякакви 

специфични документи, които са точно определени и урегулирани като обхват, 

съдържание, форма, изисквания и т.н. от съответните нормативни документи и/или 

Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“. 

Настоящото значение и описание се чете и възприема като едно с препратките на 

съответните електронни страници на съответните компетентни органи/институции, 

като: 

1) Конституцията на Р. България, която се намира на свободен достъп на 

електронната страница на Народното събрание на Република България, а именно на 

http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Конституция“, като и в рубриката 

„Законодателство“ на свободен достъп се намира действащото законодателство в Р. 

България; 

2) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, 

действащи в областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп 

на електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда и 

водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в рубриката 

„Законодателство“ 

3) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, 

действащи в областта на регионално развитие, устройство на територията, геодезия, 

картография и кадастър, Договориране, изпълнение и контрол на строителството, което 

се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган 

Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство – МРРБ, а именно на  

http://www.mrrb.government.bg/  в рубриката „Нормативни актове“; 

4) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, 

действащи в областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на 

свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на 

Финансите – МФ, а именно на http://www.minfin.bg/  в рубриката „Данъчна политика“ 

5) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, 

действащи в областта на правосъдието, което се намира на свободен достъп на 

електронната страница на компетентния орган Министерство на Правосъдието – МП, а 

именно на http://www.justice.government.bg/new/ в рубриката „Нормативни актове“ 

6) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, 

действащи в областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се 

намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган 

http://www.moew.government.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.mrrb.government.bg/
http://www.minfin.bg/
http://www.justice.government.bg/new/
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Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно на 

http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/  в рубриката „Закони“ 

7) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, 

действащи в областта на Авторските права, Паметниците на културата, Археологията, 

Културното наследство и културата, което се намира на свободен достъп на 

електронната страница на компетентния орган Министерство на културата - МК, а 

именно на http://mc.government.bg/ в рубриката „Нормативни документи“ 

8) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, 

действащи по Оперативна Програма „Околна Среда 2007г.-2013г.“ - ОПОС, което се 

намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния 

орган/Управляващия Орган  – УО на Оперативна Програма „Околна Среда 2007г.-

2013г.“ - ОПОС, а именно на http://ope.moew.government.bg/bg/references в рубриката 

„Документи“ 

9) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, 

действащи в областта на Обществените поръчки, което се намира на свободен достъп на 

електронната страница на компетентния орган Агенцията по Обществени Поръчки – 

АОП, а именно на  http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL в рубриката 

„Нормативна уредба“ 

10) Българските стандарти, както и списък на хармонизирани стандарти, възприети 

като български стандарти, се намират на свободен достъп на електронната страница на 

компетентния орган Българския институт по стандартизация, а именно на 

http://www.bds-bg.org/. 

Изпълнителят следва да представи на Възложителя за одобрение детайлен списък с 

предложените за изменение стандарти.  

При представяне резултатите от тест, Изпълнителят трябва ясно да укаже кои стандарти 

са използвани и по кой метод е извършен тестът. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/
http://mc.government.bg/
http://ope.moew.government.bg/bg/references
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.bds-bg.org/


 
Европейски съюз  

Европейски фонд за 

регионално развитие 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013“ 

http://ope.moew.government.bg/bg 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРОВЕЖДАНА, КАТО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОСТАВКА 

С предмет: „Доставка на техническо оборудване за експлоатацията на депотопо Проект: „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” в рамките на 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие на ЕС 

 

 

ОБЩИНА ПЕРНИК 
2300 Перник       Тел.:       076/684290; 076/602933 

пл.”Св.Иван Рилски” №1     Факс:     076/603890 

        E-mail:   obshtina@pernik.bg 

        Е-адрес: www.pernik.bg 
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“Този документ е създаден в рамките на изпълнение на Проект: №DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник”, който се осъществява поДоговор за 

безвъзмездна финансова помощ№DIR-592115-С001с финансовата подкрепа по приоритетна ос 2,Процедура 

№:BG161PO005/09/2.10/03/15 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” в 

рамките на ОП „Околна среда 2007- 2013 г.” съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 

ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ПЕРНИК и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и 

водите“ 

 
ОБЩИНА 

ПЕРНИК 
 

ТОМ II - КНИГА III. ОБРАЗЦИ 
 

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg
mailto:obshtina@pernik.bg
http://www.spcb-fondation.org/
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II-III.1. ОБРАЗЕЦ№1 – Писмо, към Офертата 
ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

ОБЩИНА ПЕРНИК, 2300, пл. "Св. Иван Рилски" 1А, тел. 076 684324;076 684213, факс: 076 684308, е-

поща: obshtina@pernik.bg и е-страница: www.pernik.bg 

[наименование на участника], 

регистрирано [данни за регистрацията на участника] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] 

сБУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

банкови сметки: […] 

ПИСМО КЪМ ОФЕРТАТА1 

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

съоръжения свързани с механизация на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” 

поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

С настоящото представям нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация на Обект: „Регионалнодепо за 

твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г.. 

Декларирам, че съм получил документацията за участие и съм запознат с указанията и условията за 

участие в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласен съм с 

поставените от Вас условия в документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка и ги 

приемам без възражения, като съм ги взел предвид в изготвената оферта от нас. 

Запознат съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка и неговите приложения, както и 

с техническите спецификации и указанията и всички тях декларирам с настоящото писмо, че ги приемам 

без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок. 

Съгласен съм да се придържам към това предложение за срок от […2] календарни дни, считани от крайния 

срок за подаване на офертата за участие. 

Ще изпълня поръчката в съответствие с представената от мен оферта и настоящата документация за 

възлагане на обществената поръчка. 

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

всякакви цели. 

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

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

Настоящият образец НЕ се попълват и подписват от подизпълнител/ите на участника (ако е приложимо). 

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец 
2Попълва се броят на дните, но не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считани от крайния срок за подаване на 

офертите. 
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Приемам, в случай че нашето предложение бъде прието и бъда определен за изпълнител, при сключването 

на договора, да представя гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в 

Документацията за участие, с която ще гарантирам предстоящото изпълнение на задълженията си, в 

съответствие с договорените условия. 

Лицето, което има правомощие да подпише договора за възлагане на обществената поръчка е [имена и 

длъжност], в качеството му на [управител, изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Правомощието 

на лицето се удостоверява с [наименование на документа], който е приложен към тази оферта. 

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1, към настоящият ОБРАЗЕЦ №1), както и самият Списък, който е подписан от 

участника. 

 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1, КЪМ ОБРАЗЕЦ№1 
3СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИКОВЕ №1, №2 И №3 И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

НА ПОДРЕДБАТА ИМ: 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК №1 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

Попълва се от Участника с 

(Да/ Не/ Неприложимо) 

Страници от офертата (от 

стр. … до стр. …) 

№ 1 2 

1.  Плик “1” – “Документи за подбор”, който да съдържа следната 

информация, документи и попълнени образци: 
 

1.1.  ОБРАЗЕЦ№1 – Писмо, към Офертата;  

1.2.  ОБРАЗЕЦ№2 – Административни сведения;  

1.3.  РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ:  

1.3.1.  
ОБРАЗЕЦ№3 – Декларация за Единен идентификационен 

кодИЛИ удостоверение за актуално състояние (за юридическо 

лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България); 

 

1.3.2.  

Копие на документ за регистрация на чуждестранното лице, 

съобразно националното му законодателство, като документът се 

представя в официален превод (за юридическо лице, което не е 

регистрирано в България); 

 

1.3.3.  
Копие на документ за самоличност (копие) за участник - физическо 

лице; 
 

1.4.  

Договор за създаване на обединение и при наличие на 

анекси/допълнения към Договора, същите се прилагат (В Договора 

или анексите/допълненията към него трябва да отговарят на 

минималните изисквания отразени ва настоящите указания – 

изисква се когато участникът е обединение, което не е 

юридическо лице) 

 

1.5.  

Пълномощни от всички членове на обединението, 

упълномощаващи едно лице да подаде офертата и да попълни и 

подпише документите, които са общи за обединението (Изисква се, 

когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и 

когато тази функция на представляващия, не е изрично вписано в 

Договора или допълненията му) 

 

1.6.  
ОБРАЗЕЦ№4 – Декларация за запознаване и приемане условията 

на обществената поръчка и действащото законодателство; 
 

                                                           
3Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за 

всякакви цели. 

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

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

Настоящият образец НЕ се попълват и подписват от подизпълнител/ите на участника (ако е приложимо). 

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец 



Страница 64 от 99 

1.7.  
ОБРАЗЕЦ№5 – Декларация за запознаване и приемане на 

условията в проекта на договора и техническите спецификации 
 

1.8.  
ОБРАЗЕЦ№6 – Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл.47, ал.1, т.1, букви "а-д" от ЗОП; 
 

1.9.  
ОБРАЗЕЦ№7 – Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и ал.5 т.2 от ЗОП; 
 

1.10.  
ОБРАЗЕЦ№8 – Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл.47, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП; 
 

1.11.  ОБРАЗЕЦ№9 – Декларация по Закона за защита на личните данни;  

1.12.  
ОБРАЗЕЦ№10 – Декларация за използването или неизползването 

на подизпълнител/и 
 

1.13.  ОБРАЗЕЦ№11 – Декларация от подизпълнител за съгласие  

1.14.  

ОБРАЗЕЦ№12 – Декларация по Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици 

 

1.15.  
ОБРАЗЕЦ№13 – Декларация за съгласие по Чл.51а, ал.1 и ал.2 от 

ЗОП 
 

1.16.  

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ДОКАЗВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ 

 

1.16.1.  ОБРАЗЕЦ№14 – Декларация за Информацията на оборота;  

1.17.  

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ДОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

1.17.1.  ОБРАЗЕЦ№15 – Декларация за Списъка на основните договори;  

1.17.2.  

Копие на Референция/препоръка за изпълнение на договора, с 

която се покрива минималните изисквания на възложителя за 

технически възможности. Референцията/препоръката - копие, 

заверено от участника с печат (когато е юридическо лице) и 

подпис, с гриф вярно с оригинала. Участникът може да докаже 

техническите си възможности и квалификация с всеки друг 

документ, който възложителят приеме за подходящ. 

 

1.17.3.  

Документ - декларация, подписана от лицето(лицата) 

представляващо(и) участника, че същият разполага на основание 

чл.51а от ЗОП или собствена оторизирана сервизна база, съдържаща 

списък на сервизите с посочване на точния им адрес, придружена с 

документ, в който е посочено основанието за ползване (собственост, наем, 

предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника, 

напр. възможностите на трети лица), местонахождение, телефонен номер 

и лице за контакт. Документ /копие, заверено за вярност с оригинала/ от 

производителя, с който той удостоверява оторизирането на сервизите, 

посочени от участника в декларацията; 

 

1.18.  ОБРАЗЕЦ№16 – Банкова гаранция за участие  
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1.19.  
Документ за внесена гаранция за участие – оригинала на платежен 

документ, когато гаранцията е паричен депозит/сума 
 

1.20.  Други документи и информация  

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК №2 

 НАИМЕНОВАНИЯ 

Попълва се от Участника с 

(Да/ Не/ Неприложимо) 

Страници от офертата (от 

стр. … до стр. …) 

№ 1 2 

1.  

ПЛИК “2” – “Предложение за изпълнение на поръчката”в 

който да се съдържа информация почл.56, ал.1, т.7 и т.9 от ЗОП, 

свързани с изпълнение на поръчката и да съдържа следната 

информация и документи: 

 

1.1.  
ОБРАЗЕЦ№19 – Техническо Предложение за изпълнение на 

поръчката 
 

1.2.  Други документи и информация  

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК №3 

 НАИМЕНОВАНИЯ 

Попълва се от Участника с 

(Да/ Не/ Неприложимо) 

Страници от офертата (от 

стр. … до стр. …) 

№ 1 2 

2.  
ПЛИК “3” – “Предлагана цена”, който да съдържа следната 

информация и документи: 
 

3.  ОБРАЗЕЦ№20 – Ценово предложение.  

4.  Други документи и информация  

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 
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II-III.2. ОБРАЗЕЦ№2 – Административни сведения 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ4 

[наименование на участника/подизпълнител/член на обединението], 

регистрирано [данни за регистрацията на участника] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] 

сБУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

банкови сметки: […] 

[наименование на лицето ангажирано да отговаря за настоящата обществена поръчка от 

участника/подизпълнител/член на обединението], 

с [лична карта/документ за самоличност5] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно, заповед, договор и пр.], с адрес [по лична 

карта/документ за самоличност6] и адрес от който ще се осъществява управлението […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

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

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

 

 

                                                           
4 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка, и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и 

подава от негово име настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от негово име се 

попълва и подава настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, 

включено в обединението попълва и подава от негово име настоящия образец. 
5 Оставя се вярното. 
6 Оставя се вярното. 



Страница 67 от 99 

II-III.3. ОБРАЗЕЦ№3 – Декларация за Единен 

идентификационен код 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 7 

За Единен идентификационен код 

Подписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност8] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Относно обществена поръчка с Предмет:„Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация 

на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

 

Представляваното от мен дружество е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията и му е  

определен следния единен идентификационен код /ЕИК/ .............................................. 

 

 

 

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

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

 

                                                           
7 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка (когато е приложимо), и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и 

подава от негово име настоящия образец (когато е приложимо) 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от негово име се 

попълва и подава настоящия образец (когато е приложимо) 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, 

включено в обединението попълва и подава от негово име настоящия образец (когато е приложимо) 
8 Оставя се вярното. 
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II-III.4. ОБРАЗЕЦ№4 – Декларация за запознаване и 

приемане условията на обществената 

поръчка и действащото законодателство 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 9 

за запознаване с условията на обществената поръчка и действащото законодателството 

Подписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност10] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Относно обществена поръчка с Предмет:„Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация 

на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

 

1. Съм Съгласен с поставените в документация за възлагане на обществената поръчка условия и ги 

приемаме без възражения. 

2. Съм Съгласен с поставените в документация за възлагане на обществената поръчка указания за участие 

в обществената поръчка и същите ги приемаме без възражения 

3. Се Задължавам да спазвам условията за участие в обществената поръчка. 

4. Се Задължавам да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се 

отнасят до изпълнението на обществената поръчка, в случай, че същата ми бъде възложена. 

5. Се Задължавам да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с 

поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в откритата процедура. 

6. Се Задължавам да се запозная и да спазвам Действащото законодателство в Р.България, което за целите 

на настоящата обществена поръчка и изпълнение на Договора Означава, Конституцията на Република 

България, международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република 

България е страна. Също така и съответните Актове на институциите на Европейския съюз който и да е 

закон, наредба, правилник, инструкция или заповед, приети на законно основание или приети на законно 

основание и въвеждащи разпоредби на обвързващи за Република България директиви на Европейския 

съюз, както и пряко действащи директиви на ЕС. Така и същите, които засягат изпълнението на което и да 

е задължение по участие и изпълнението на предмета на обществената поръчка и Договор, включително и 

всички действащи документи, образци, формуляри, насоки, методики, методически указания, становища, 

доклади и всякакви специфични документи, които са точно определени и урегулирани като обхват, 

съдържание, форма, изисквания и т.н. от съответните нормативни документи и/или Компетентни органи и 

Управляващи органи на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“. Настоящото значение и 

                                                           
9 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка, и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и 

подава от негово име настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от негово име се 

попълва и подава настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, 

включено в обединението попълва и подава от негово име настоящия образец. 
10 Оставя се вярното. 
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описание се чете и възприема като едно с препратките на съответните електронни страници на 

съответните компетентни органи/институции, като: 

1) Конституцията на Р. България, която се намира на свободен достъп на електронната страница на 

Народното събрание на Република България, а именно на http://www.moew.government.bg/ в рубриката 

„Конституция“, като и в рубриката „Законодателство“ на свободен достъп се намира действащото 

законодателство в Р. България; 

2) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта 

на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на 

компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в 

http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Законодателство“ 

3) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта 

на регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, Договориране, 

изпълнение и контрол на строителството, което се намира на свободен достъп на електронната страница 

на компетентния орган Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство – МРРБ, а именно на  

http://www.mrrb.government.bg/  в рубриката „Нормативни актове“; 

4) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта 

на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната страница 

на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно на http://www.minfin.bg/  в рубриката 

„Данъчна политика“ 

5) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта 

на правосъдието, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган 

Министерство на Правосъдието – МП, а именно на http://www.justice.government.bg/new/ в рубриката 

„Нормативни актове“ 

6) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта 

на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на електронната 

страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно на 

http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/  в рубриката „Закони“ 

7) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта 

на Авторските права, Паметниците на културата, Археологията, Културното наследство и културата, 

което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на 

културата - МК, а именно на http://mc.government.bg/ в рубриката „Нормативни документи“ 

8) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи по 

Оперативна Програма „Околна Среда 2007г.-2013г.“ - ОПОС, което се намира на свободен достъп на 

електронната страница на компетентния орган/Управляващия Орган  – УО на Оперативна Програма 

„Околна Среда 2007г.-2013г.“ - ОПОС, а именно на http://ope.moew.government.bg/bg/references в 

рубриката „Документи“ 

9) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта 

на Обществените поръчки, което се намира на свободен достъп на електронната страница на 

компетентния орган Агенцията по Обществени Поръчки – АОП, а именно на  http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL в рубриката „Нормативна 

уредба“ 

10) Българските стандарти, както и списък на хармонизирани стандарти, възприети като български 

стандарти, се намират на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Българския 

институт по стандартизация, а именно на http://www.bds-bg.org/. 

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

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 
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II-III.5. ОБРАЗЕЦ№5 – Декларация за запознаване и 

приемане на условията в проекта на договора 

и техническите спецификации 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 11 

За приемане на условията в проекта на договора 

Подписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност12] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Относно обществена поръчка с Предмет:„Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация 

на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

 

Съм Запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, с Техническите спецификации 

и техните приложения и всичките ги приемам без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще 

сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта на обществената поръчка, съгласно 

Договора, Техническите спецификации и техните приложения. 

 

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

 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

 

 

                                                           
11 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка, и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и 

подава от негово име настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от негово име се 

попълва и подава настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, 

включено в обединението попълва и подава от негово име настоящия образец. 
12 Оставя се вярното. 



Страница 71 от 99 

II-III.6. ОБРАЗЕЦ№6 – Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви "а-

д" от ЗОП 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 1314 

за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, букви "а-д" от ЗОП 

Подписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност15] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Относно обществена поръчка с Предмет:„Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация 

на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

1) 16Не съм Осъждан/а с влязла в сила присъда, или17реабилитиран/а съм, 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 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, 

писмено да уведомя Възложителя, както и за всички промени в процеса на провеждане на обществена 

поръчка. 

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

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 
                                                           
13 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка, и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и 

подава от негово име настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което е юридическо лице, то от негово име се попълва и подава 

настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, 

включено в обединението попълва и подава от негово име настоящия образец. 
14 Изискванията на  чл.47, ал.1, т.1  от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество- за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с 

ограничена отговорност- за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон; 

4. 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; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец- за физическото лице - търговец; 

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват участника; 

8. в случаите по т.1-7 - 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, 

съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл.7, т.2. 
15 Оставя се вярното. 
16 Оставя се вярното. 
17 Оставя се вярното. 
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II-III.7. ОБРАЗЕЦ№7 – Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, 

т.1, т.3 и ал.5 т.2 от ЗОП 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 1819 

за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и ал.5 т.2 от ЗОП 

Подписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност20] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Относно обществена поръчка с Предмет:„Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация 

на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

1) Представляваното от мен дружество не е: 

а) Обявено в несъстоятелност; 

б) В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове. 

в) 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, участникът е преустановил 

дейността си; 

г) Със 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, освен ако е 

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията21 или има задължения за данъци или вноски 

за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен 

д) Сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, 

писмено да уведомя Възложителя, както и за всички промени в процеса на провеждане на обществена 

поръчка. 

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

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
18 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка, и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и 

подава от негово име настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което е юридическо лице, то от негово име се попълва и подава 

настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, 

включено в обединението попълва и подава от негово име настоящия образец. 
19 Обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и ал.5, т.2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно 

подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват 
20 Оставя се вярното. 
21При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към 

настоящата декларация. 
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II-III.8. ОБРАЗЕЦ№8 – Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 

от ЗОП 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 2223 

за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП 

Подписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност24] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Относно обществена поръчка с Предмет:„Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация 

на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

1) Като Лице по Чл.47, ал.4 от ЗОП не съм: 

а) 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 

б) Свързано лице25 с възложителя или със служители на ръководна26 длъжност в неговата организация; 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, 

писмено да уведомя Възложителя, както и за всички промени в процеса на провеждане на обществена 

поръчка. 

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

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
22 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка, и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и 

подава от негово име настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което е юридическо лице, то от негово име се попълва и подава 

настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, 

включено в обединението попълва и подава от негово име настоящия образец. 
23 Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с 

ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. 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; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец – за физическото лице - търговец; 

7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т.6 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012г.) във всички останали случаи, 

включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; 

8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т.7, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) в случаите по т. 1 - 7 - 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, съответно територията на държавата, 

в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2. 
24 Оставя се вярното. 
25Свързани лица по смисъла на §1., т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки. 
26 Служителите на ръководни длъжности в администрацията са посочени на електронният адрес на администрацията. 

Ръководните длъжности в администрацията са посочен в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А” 
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II-III.9. ОБРАЗЕЦ№9 – Декларация по Закона за 

защита на личните данни 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 2728 

по Закона за защита на личните данни 

Подписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност29] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Относно обществена поръчка с Предмет:„Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация 

на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

 

Съм съгласен копия от документи, които съдържатмои лични данни, да бъдат приложени към офертата. 

 

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

 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка, и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и 

подава от негово име настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от негово име се 

попълва и подава настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, 

включено в обединението попълва и подава от негово име настоящия образец. 
28 Подписва се собственоръчно от лицето, чийто лични данни се предоставят за участие в обществената поръчка. 
29 Оставя се вярното. 
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II-III.10. ОБРАЗЕЦ№10 – Декларация за използването 

или неизползването на подизпълнител/и 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 30 

за използването или неизползването на подизпълнители 

Подписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност31] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

При изпълнението на обществената поръчка с Предмет:„Доставка на машини и съоръжения свързани с 

механизация на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по 

приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който 

се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, 

референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално 

развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г.32Няма 

да ползвам Подизпълнители/ Ще ползвам Подизпълнител/и, който е/са следните: 

 ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №n  

1.  Наименование на подизпълнителя: (Пълното наименование на участника) 

1.1.  Адрес на регистрация на подизпълнителя:  

1.2.  Адрес на управление на подизпълнителя:  

1.3.  Стационарен Телефон на подизпълнителя:  

1.4.  Мобилен телефон на подизпълнителя:  

1.5.  Факс на подизпълнителя:  

1.6.  Е-mail на подизпълнителя:  

2.  
Лице, официално представляващо 

подизпълнителя: 
(Трите имена) 

2.1.  Данни по документ за самоличност:  

2.2.  Длъжност:  

2.3.  Адрес:  

2.4.  Стационарен Телефон:  

2.5.  Мобилен телефон:  

2.6.  Факс:  

2.7.  Е-mail:  

Подизпълнител №n ще изпълнява... % от общата стойност на обществената поръчка, и работата му ще 

обхваща следните дейности от обществената поръчка: .... 

...% от общата стойност на обществената поръчка, ще се изпълнява от подизпълнители. 

Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените 

подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 

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

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
30 Попълва се и се Подава от името на участника, а когато е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от 

името на обединението се Попълва и предоставя настоящия образец. 
31 Оставя се вярното. 
32 Оставя се вярното, а другото се заличава или задрасква или подчертава. 
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II-III.11. ОБРАЗЕЦ№11 – Декларация от 

подизпълнител за съгласие 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 33 

от подизпълнители 

Подписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност34] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Съм съгласен да участвам в настоящата обществена поръчка с Предмет:„Доставка на машини и 

съоръжения свързани с механизация на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” 

поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране 

на отпадъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна 

среда 2007-2013г.“, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски 

фондза регионално развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-

С001/30.11.2011г., като подизпълнител на участника ……………………………………. 

 

 

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

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

 

 

                                                           
33 Попълва се и се Подава от името на лицето, което официално представлява подизпълнителя пред трети страни за всякакви цели. 
34 Оставя се вярното. 
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II-III.12. ОБРАЗЕЦ№12 – Декларация по Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни 

собственици 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 3536 

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 

Подписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност37] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Относно обществена поръчка с Предмет:„Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация 

на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

1) Представляваното от мен дружество е / не е38 регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, а именно: ……………………………………... 

2) Представляваното от мен дружество е / не е39 свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………….. 

3) Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл.4, т. …………..40 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

4) Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.5, т.3 от Закона за икономическите и финансовите 

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

тях лица и техните действителни собственици, в §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

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

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
35 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка, и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и 

подава от негово име настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което е юридическо лице, то от негово име се попълва и подава 

настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, 

включено в обединението попълва и подава от негово име настоящия образец. 
36В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 

47, ал. 4 от ЗОП. 
37 Оставя се вярното. 
38 Оставя се вярното. 
39 Оставя се вярното. 
40Вписва се номера на точката от Чл.4.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 
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II-III.13. ОБРАЗЕЦ№13 – Декларация за съгласие по 

Чл.51а, ал.1 и ал.2 от ЗОП 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 41 

за съгласие по Чл.51а, ал.1 и ал.2 от ЗОП 

Подписаният /та/ […] 

с [лична карта/документ за самоличност42] № […], издадена на […] от […], 

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1) ще предоставя изброените в точка „е“ ресурси на ……………………… (участник), ако същият бъде 

избран за изпълнител на обществена поръчка с Предмет:„Доставка на машини и съоръжения свързани 

с механизация на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по 

приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който 

се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, 

референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално 

развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. и: 

а) се задължава/м да сключа/и договор с участника; 

б) Съм/Е на разположение да предоставя своите ресурси в изпълнение на предмета на настоящата 

Обществена поръчка за цялото времетраене на договора; 

в) Се Задължава/м да работя/и, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото 

изпълнение на предмета на настоящата Обществена поръчка 

г) Заявените от мен данни и посочената информация са верни; 

д) Разбирам, че всяка умишлено недостоверна информация може да доведе до отстраняване на участника 

е) Ресурсите (дейности, работи, доставки, техническо подпомагане, предоставяне на материална база, 

механизация, човешки и др. включително и нематериален), които ще предоставя/м в изпълнение на 

настоящата обществена поръчка, както и дела на участието ми/му, са както следва: ……… 

2) Не участвам в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на 

обединение. 

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

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

 

 

                                                           
41 Попълва се и се Подава от името на лицето предоставящо своя ресурс 
42 Оставя се вярното. 
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II-III.14. ОБРАЗЕЦ№14 – Декларация за 

Информацията на оборота 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

на Информацията за оборота 

Подписаният /та/ […] 

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

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Относно обществена поръчка с Предмет:„Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация 

на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

Предоставената информация в таблицата е вярна, точна и съответства на официалните документи, 

които удостоверяват нейната истинност 

 Първа Финансово 

приключена година 

Втора Финансово 

приключена година 

Трета Финансово 

приключена година 

Общо за 

трите 

години 

Описва се 

съответната година 
…………. г. …………. г. …………. г. 

 

Оборот сходен с 

предмета на 

поръчката (в лева) 

    

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

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 
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II-III.15. ОБРАЗЕЦ№15 – Декларация за Списъка на 

основните договори 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

За Списъка на основните договори 

Подписаният /та/ […] 

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

в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.],на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Относно обществена поръчка с Предмет:„Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация 

на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

 

 

Предоставената информация в таблицата е вярна, точна и съответства на официалните документи, 

които удостоверяват нейната истинност 

№ 

Номер и дата 

на 

сключване 

на Договора  

Обект 

(предмет) на 

договора 
Стойност на 

договора 

Дата на 

изпълнение 

на договора 
Възложител/ 

Получател  

Описание на 

извършените 

дейности/дос

тавки по 

договора 

РЕФЕРЕНЦ

ИИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

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

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 
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II-III.16. ОБРАЗЕЦ№16 – Банкова гаранция за 

участие 
ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

ОБЩИНА ПЕРНИК, 2300, пл. "Св. Иван Рилски" 1А, тел. 076 684324;076 684213, факс: 076 684308, е-

поща: obshtina@pernik.bg и е-страница: www.pernik.bg 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА43 

Ние [наименование и адрес на банката], представлявана от [име и длъжност на представителите на 

банката] сме известени, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-

долу УЧАСТНИК, ще участва в обявената с решение [номер, дата,] на Кмета на ОБЩИНА ПЕРНИК 

обществена поръчка с Предмет: „Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация на 

Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г.,  

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на 

обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи с офертата си гаранция в размер на 

 ………… лв. под формата на паричен депозит или банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията 

за участие да бъде под формата на банкова гаранция. 

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето безусловно и 

неотменимо се задължаваме да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата от  …………. лв., в 

срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата 

декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил някое от следните действия: 

- оттеглил е офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; 

- е определен за изпълнител и не е изпълнил задължението си да сключи договора за обществена 

поръчка.  

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване ............(дата, месец и година). 

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година]44, до която дата какъвто и да е иск по нея 

трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали 

оригиналът на банковата гаранция ни е върнат обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната 

валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Гаранцията е в полза на ОБЩИНА ПЕРНИКили на неин законен правоприемник и не може да бъде 

прехвърляна. 

С уважение, 

[БАНКА] 

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката] 

[подписи и печат на банката] 

                                                           
43 Предоставя се от името на участника в обществената поръчка (банкова гаранция може да се предостави и по друг образец, но с 

еквивалентни или по-добри условия за възложителя от настоящия образец), или  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то който и да е подизпълнител, може да 

предостави банкова гаранция по настоящия образец или по друг образец, но с еквивалентни или по-добри условия за възложителя 

от настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то от негово име може да се предостави 

банковата гаранция по настоящия образец или по друг образец, но с еквивалентни или по-добри условия за възложителя от 

настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то който и да е член на обединението, може 

да предостави банкова гаранция по настоящия образец или по друг образец, но с еквивалентни или по-добри условия за 

възложителя от настоящия образец. 
44 Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност 

трябва да бъде не по-кратък от 30 дни след срока на валидност на офертата на УЧАСТНИКА. 
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II-III.17. ОБРАЗЕЦ№17 – Банкова гаранция за 

изпълнение на Договора 
ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

ОБЩИНА ПЕРНИК, 2300, пл. "Св. Иван Рилски" 1А, тел. 076 684324;076 684213, факс: 076 684308, е-

поща: obshtina@pernik.bg и е-страница: www.pernik.bg 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА45 

Ние [наименование и адрес на банката], представлявана от [име и длъжност на представителите на 

банката] сме известени, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената 

поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на 

Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за класиран на първо място и е определен за 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини и съоръжения свързани с 

механизация на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по 

приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който 

се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, 

референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално 

развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г., 

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обществената поръчка и разпоредбите на 

Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да 

представи банкова гаранция за добро изпълнение на договора открита във Ваша полза, за сумата в размер 

на [........лв.], представляващи 3% (три на сто)от стойността на обществената поръчка без включен ДДС, 

посочена в Ценовото предложение, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в 

съответствие с договорените условия. 

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето безусловно и 

неотменимо се задължаваме да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от 

Вас, в рамките на посочения по-горе размер от [..........лв.], независимо от възраженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, 

съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения. 

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване ............(дата, месец и година). 

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече 10 (десет) дни след изтичане на гаранционния срокпо 

цитирания по-горе договор за обществена поръчка ............(дата, месец и година), до която дата какъвто и 

да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, 

независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага, след като вече не е необходима или нейната 

валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Гаранцията е в полза на ОБЩИНА ПЕРНИКили на неин законен правоприемник и не може да бъде 

прехвърляна. 

С уважение, 

[БАНКА] 

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката] 

[подписи и печат на банката] 

                                                           
45 Предоставя се от името на участника в обществената поръчка, или  

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което е юридическо лице, то от негово име може се предостави банковата 

гаранция по настоящия образец или по друг образец, но с еквивалентни или по-добри условия за възложителя от настоящия 

образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то от негово име може да се предостави 

банковата гаранция по настоящия образец или по друг образец, но с еквивалентни или по-добри условия за възложителя от 

настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то който и да е член на обединението, може 

да предостави банкова гаранция по настоящия образец или по друг образец, но с еквивалентни или по-добри условия за 

възложителя от настоящия образец. 
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II-III.18. ОБРАЗЕЦ№18 – Банкова гаранция за 

Авансово плащане 
ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

ОБЩИНА ПЕРНИК, 2300, пл. "Св. Иван Рилски" 1А, тел. 076 684324;076 684213, факс: 076 684308, е-

поща: obshtina@pernik.bg и е-страница: www.pernik.bg 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ46 

Ние [наименование и адрес на банката], представлявана от [име и длъжност на представителите на 

банката] сме известени, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената 

поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на 

Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за класиран на първо място и е определен за 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини и съоръжения свързани с 

механизация на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по 

приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 

отпадъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от 

Европейски фондза регионално развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№DIR-592115-С001/30.11.2011г., 

Във връзка с горепосоченото, Ние, ................................ БАНКА ......, гр....................., издаваме настоящата 

безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на ОБЩИНА ПЕРНИК, гр. ..............................., с 

която поемаме ангажимент да Ви заплатим всяка сума в размер общо до .................... /............................../ 

лева, при Ваше първо надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, с което декларирате, че 

клиентът ни ".............................................." ......., гр. .................... не е изпълнил задълженията си за 

възстановяване на полученото авансово плащане по горе цитирания договор. 

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде 

представено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, потвърждаваща верността на положените 

подписи. 

Настоящата банкова гаранция влиза в сила от датата на постъпване на средствата по аванса по сметка № 

................................. на ".................................."....., гр........................в ...........................................БАНКА ......., 

клон............................., банков код:........................ 

Настоящата гаранция е валидна до 10 (десет) дни след съставяне на „Сертификат (Протокол) за 

окончателно приемане“ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 15.00 часа след този срок 

искането Ви не е постъпило в ......................................... БАНКА, гр. ................., ул. "......................." № 

............ След тази дата ангажиментът на ........................................БАНКА ......, гр................. се обезсилва, 

независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не. 

С уважение, 

[БАНКА] 

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката] 

[подписи и печат на банката] 

 

                                                           
46 Предоставя се от името на участника в обществената поръчка, или  

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което е юридическо лице, то от негово име може се предостави банковата гаранция по 

настоящия образец или по друг образец, но с еквивалентни или по-добри условия за възложителя от настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то от негово име може да се предостави банковата гаранция 

по настоящия образец или по друг образец, но с еквивалентни или по-добри условия за възложителя от настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то който и да е член на обединението, може да предостави 

банкова гаранция по настоящия образец или по друг образец, но с еквивалентни или по-добри условия за възложителя от настоящия образец. 
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II-III.19. ОБРАЗЕЦ№19 – Техническо Предложение за 

изпълнение на поръчката 
ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

ОБЩИНА ПЕРНИК, 2300, пл. "Св. Иван Рилски" 1А, тел. 076 684324;076 684213, факс: 076 684308, е-

поща: obshtina@pernik.bg и е-страница: www.pernik.bg 

[наименование на участника], 

регистрирано [данни за регистрацията на участника] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] 

сБУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация на 

Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

Указание за участниците: настоящото предложение за изпълнение на поръчката следва да се 

изготви от участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка в свободен текст, който 

обаче, задължително трябва да следва посоченото по– долу съдържание. Предложението трябва да 

отчита и анализира предоставените на участниците технически спецификации и приложенията към 

тях, които са част от документацията за възлагане на обществена поръчка. Предложението подлежи 

на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените от възложителя условия с 

целдоказване на обстоятелството от Чл.37, ал.3, т.1 и Чл.69а, ал.1 от ЗОП. Участниците 

задължително следва да спазват наименованията и номерацията на настоящия образец 

(Наименованията и номерацията не може да бъде променяна, но се Допуска цитиране на препратки 

за съответната разглеждана точка, с указание в коя точка и какво точно е описано там, както и в 

цитираната точка е подробно разработена и описана съответната разглеждана точка и/или 

съответната разглеждана точка се допълва и доразвива, чрез направената препратка в друга точка), 

като целта на препратката е да бъде предоставена по-подробна и ясна информация за дадена 

разглеждана точка, както и да бъдат избегнати ненужни повторения и голям обем на разработеното 

техническо предложение за изпълнение на поръчката 

1. КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (попълва се от участника) 

|Наименование 

на доставките 

(Предоставени 

от 

Възложителя, 

като 

минимални, 

които следва да 

се изпълняват) 

Технически характеристики 

(Предоставени от Възложителя, като 

минимални) 

Технически 

характеристики 

(Попълват се от 

участниците) 

Количест

во 

(поставен

о от 

възложит

еля) 

Всички изброени машини от настоящата таблица трябва да притежават висока степен на надеждност на 

работа при следните условия:  

1. четири годишни сезони температурни диапазони от -30С0 до +45С0; 

2. работа с отпадъци, земни маси, инертни материали и т.н.;  

3. две работни смени по 8 часа.  
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4. Работните кабини на техниката трябва да са шум изолирани и да осигуряват нормални условия на 

труд, с наличие на климатична инсталация за регулиране на температурата в кабината, и 

възможност за регулиране на седалката и системата за управление на машината, висока степен на 

уплътняване за недопускане на прахови частици и газови емисии и т.н.  

Всички доставени машини трябва да са произведени след 2011г., за което се прилагат документи от 

производителя като доказателства 

 

За Всяка една от изброените машини от настоящата таблица, следва да се проведат, съответните 

инструктаж и обучения за поддръжка, експлоатация и работа на персонал посочен от Възложителя. След 

извършването на инструктажа и обученията се изготвя протокол между представителя на Изпълнителя и 

представителя на Възложителя 

Колесен багер 

клас 14 т 

Мощност на двигателя kW 89kW   

1бр. 

Работна маса kg 14 500 kg   

Макс. дълбочина на копаенe mm 5 220 mm   

Обем на стандартна кофа m³ 0.71 m³   

Грайферна щипка     

Тегло t 370 kg   

Сила на затваряне kg 1 500 kg   

Обем в затворено положение  l 350 l   

Отваряне на челюстите mm 1 730 mm   

Челен товарач 

- клас 18 -20 т 

 

Мощност на двигателя kW 164kW   

1бр. 
Работна маса kg 18 000 kg   

Обем на стандартна кофа m³ по 

SAE 

3.3 m³   

Булдозер 

 

Мощност на двигателя kW 120 kW   

1бр. 

Работна маса kg 17 000 kg   

Обем на греблото m³ 4.5 m³   

Рипер троен   

 Защита срещу проникване на 

отровни газове, прах и миризма в 

кабината 

 Да   

Централно смазване на машината  Да   

Kлиматик  Да   

Санитарен 

компактор 

 

Максимална мощност на 

двигателя kW 

274 kW   

1бр. 

Работна маса kg 32 000 kg   

Работна широчина  mm 3 660 mm   

Сила на натиск на 1 барабан 157kN   

Просвет 910mm   

1.Барабани – 2 броя (един отпред 

и 1 отзад) с ширина 

2 660 mm   

2.Кабина разположена в предната 

половина на шасито с цел по 

добра видимост 

да   

3.Дъска за прибутване да   

4. Защита срещу проникване на 

отровни газове, прах и миризма в 

кабината 

да   

5. Климатик да   

6. Централно смазване на 

машината 

да   

Многофункцио

нален товарен 

автомобил 

 

Колесна формула  4 х 4    

1бр. 

Максимална скорост на 

движение  

90 km/h   

Ходонамалител да   

Товарна самосвална платформа с да   
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тристранно разтоварване 

Диференциална блокировка на 

предна и задна ос  

да   

Aнтиблокираща система (ABS) да   

Промяна на спирачната сила в 

зависимост от товара  

да   

Двигател с Euro 5 или 

еквивалентен, мощност HP  

150 HP   

Свободни хидрвалични изводи за 

прикачно оборудване 

да   

Преден силоотводен вал да   

Челно огледало, отопляемо; 

външни огледала, отопляеми, с 

ел.регулиране от двете страни 

да   

Допълнителни високи фарове за 

предни работни уредби  

да   

Устройство за повдигане на 

кабината  

да   

Интегрален носач за предна 

монтажна плоча 

да   

Общо тегло /с равно 

разпределение върху двете оси/ 

8.5 t    

Габарити:     

Максимална височина  2 720 mm   

Клирънс  304 mm   

Междуосие 2 700 mm   

Дължина  4 970 mm   

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

2.1. Срокът за изпълнение, който срок се отнася и обхваща изпълнението на Доставките и 

специфичните услуги, които ги съпътстват по Договора и e до…………………. календарни 

дни и същият, започва да тече от Датата на писмо-уведомление, изпратено от Възложителя и 

е до подписването „Сертификат за окончателно завършване” 

2.2. Общ гаранционен срок, който срок се отнася и обхваща целия предмет по настоящият 

Договор, "Технически спецификации" и „Техническо Предложение за изпълнение на 

поръчката” е ………………. години и същият започва да тече от подписването на 

„Сертификат за окончателно завършване” и е до Датата на изтичането му 

3. За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка преди подписването 

на договора ще предоставим на Възложителя гаранция в размер на 3% (три на сто)от стойността на 

обществената поръчка без включен ДДС, посочена в Ценовото предложение. Ще осигурим валидност 

на банкова гаранция, когато гаранцията е под такава форма, 10 (десет) дни след изтичане на 

гаранционния срок. 

4. Съгласен съм да се придържам към това предложение за срок от [47] календарни дни, считани от 

крайния срок за подаване на офертата за участие. 

5. Декларираме, че при възникване на непредвидени дейности свързани с предмета на поръчката, 

изпълнението на същите няма да повлияе на така предложения от нас Технологична програма за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка и срокът за изпълнение няма да бъде удължаван. 

6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено обществената поръчка в пълно съответствие 

с техническите спецификации и договора по предложената от нас настоящото Техническо 

предложение за изпълнение на обществената поръчка. 

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

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
47Попълва се броят на дните, но не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считани от крайния срок за подаване 

на офертите. 
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II-III.20. ОБРАЗЕЦ№20 – Ценово предложение 
ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

ОБЩИНА ПЕРНИК, 2300, пл. "Св. Иван Рилски" 1А, тел. 076 684324;076 684213, факс: 076 684308, е-

поща: obshtina@pernik.bg и е-страница: www.pernik.bg 

[наименование на участника], 

регистрирано [данни за регистрацията на участника] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] 

сБУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка с Предмет: „Доставка на машини и съоръжения свързани с 

механизация на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по 

приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който 

се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, 

референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално 

развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

Указание за участниците: настоящото ценово предложение следва да се изготви от участниците в 

обществена поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

подлежи на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените от възложителя условия 

с целдоказване на обстоятелството от Чл.37, ал.3, т.1 от ЗОП преди пристъпване, към неговото 

оценяване. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящата Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена 

поръчка с Предмет: „Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация на Обект: 

„Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер 

BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

1. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРАе: ………[лв.48] без ДДС и ………[лв.49] с ДДС и е 

формирана на базата на всички присъщи разходи за изпълнение на предмета на обществената поръчка 

с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени 

обстоятелства, и е формирана от КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНАТА ТАБЛИЦА 

2. КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (попълва се от 

участника). 

|Наименование на доставките 

(Предоставени от Възложителя, като 

минимални, които следва да се изпълняват) 

Количество 

(поставено от възложителя) 

Цена в лева без ДДС 

(поставя се от участника) 

Колесен багер клас 14 т 1бр.  

Челен товарач - клас 18 -20 т 1бр.  

Булдозер 1бр.  

Санитарен компактор 1бр.  

Многофункционален товарен автомобил 1бр.  

                                                           
48 Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи. 
49 Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи. 
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3. Плащането на ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА се извършва при условията и по реда на 

договора. 

4. Единичните цени в остойностената от Нас количествена сметка, предоставена от Възложителя се 

възприема, като нашата количествено-стойностната сметка, която включват всички разходи за 

изпълнение на предмета на поръчката и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане 

на обществената поръчка, освен в случаите от чл.43 от Закона за обществени поръчки и същата е 

приложена и неразделна част от настоящиятОБРАЗЕЦ№20 – Ценово предложение. 

5. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с 20 % по-ниска от 

средната цена на останалите оферти, ще трябва да докаже как е постигнал тази цена съгласно чл.70 от 

ЗОП. 

6. С настоящото Ценово Предложение още веднъж ДЕКЛАРИРАМЕ, че сме съгласни и приемаме 

безусловно и без забележки целия Договор и дори, конкретизираме, че приемаме безусловно и без 

забележки всички клаузи на договора, които указват предмета, срока, цената, начина на плащане, 

начина и стойностите на удържане за неустойки при съответните описани обстоятелства на 

неизпълнение или друго нарушение, описано в договора, застраховки, застрахователни отговорности и 

други задължения и отговорности, описани в договора, така и всичко друго, което не е изброено, но е 

описано в договора и неговите приложения. Също така декларираме, че ще изпълняваме и спазваме 

правилното прилагане на всички клаузи по договора при изпълнение на обекта на обществената 

поръчка в съответствие с нашето Предложение за изпълнение на поръчката и в рамките на Общата 

цена за изпълнение на договора, която е отразена в настоящото Ценово предложение. 

7. Съгласен съм да се придържам към това предложение за срок от [50] календарни дни, считани от 

крайния срок за подаване на офертата за участие 

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

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

 

29 

                                                           
50 Попълва се броят на дните, но не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считани от крайния срок за подаване 

на офертите. 



 
Европейски съюз  

Европейски фонд за 

регионално развитие 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013“ 

http://ope.moew.government.bg/bg 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез 

оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРОВЕЖДАНА, КАТО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОСТАВКА 

С предмет: „Доставка на техническо оборудване за експлоатацията на депотопо Проект: „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” в рамките на 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие на ЕС 

 

 

ОБЩИНА ПЕРНИК 
2300 Перник       Тел.:       076/684290; 076/602933 

пл.”Св.Иван Рилски” №1     Факс:     076/603890 

        E-mail:   obshtina@pernik.bg 

        Е-адрес: www.pernik.bg 
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“Този документ е създаден в рамките на изпълнение на Проект: №DIR-592115-1-11 „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Перник”, който се осъществява поДоговор за 

безвъзмездна финансова помощ№DIR-592115-С001с финансовата подкрепа по приоритетна ос 2,Процедура 

№:BG161PO005/09/2.10/03/15 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” в 

рамките на ОП „Околна среда 2007- 2013 г.” съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 

ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОБЩИНА ПЕРНИК и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и 

водите“ 

 
ОБЩИНА 

ПЕРНИК 
 

ТОМ II - КНИГА IV. ДОГОВОР 
ДОГОВОР № …. 

Днес, …. 2014 г. в ОБЩИНА ПЕРНИК, между: 

ОБЩИНА ПЕРНИК, със седалище и адрес на управление гр. Перник, пл..”Св.Иван Рилски” № 1А, 

БУЛСТАТ 000386751, представлявано от Росица Йорданова Янакиева  – Кмет на Община Перник и Ирина 

Стефанова Станоева – Директор Дирекция “ФС”, наричан по-долу за краткост“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,и 

…………………........,със седалище и адрес на управление ................................................., с ЕИК по 

БУЛСТАТ …………….. [за чуждестранно лице - съответната идентификация съгласно националното  

законодателство на държавата, в която лицето е установено], представлявано от ........................... - 

............................... [длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

(Когато участникът е обединение, текстът на т.2 се допълва, като изрично се посочва че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение и се изписват данните за всеки участник в него. Допълва се и лицето, 

което в съответствие с документа, с който е създадено обединението, и с офертата, има 

представителна власт да подпише Договора), 

Като се има предвид, че Възложителят желае да възложи на Изпълнителя да изпълни обществената 

поръчка, като Обект на настоящата Обществена поръчка е изпълнение на ДОСТАВКА и съгласно 

Чл.14, ал.1, т.2 и Чл.16, ал.8 от ЗОП, ще се осъществява, като  ОТКРИТ ПРОЦЕДУРА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на ЗОП с Предмет:„Доставка на машини и съоръжения 

свързани с механизация на Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-

11 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по 

приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който 

се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, 

референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза регионално 

развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. 

на основание чл.41, ал.1 от ЗОП и в изпълнение на Решение №………/…………..2014г. на Възложителя 

за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ след проведена обществена поръчка, и във връзка с чл.282 – 290 от ЗЗД, се 

сключи настоящия договор, като с настоящия страните се договарят за следното: 

Думите и изразите в Договора и всички документи, съставляващи Договора, ще имат значение и ще се 

тълкуват и използват според дефинициите и термините по смисъла на определенията посочени в 

настоящия Договор. 

 

http://ope.moew.government.bg/bg
mailto:obshtina@pernik.bg
http://www.spcb-fondation.org/
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РАЗДЕЛ.I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1. ал.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение 

доставка с Предмет: „Доставка на машини и съоръжения свързани с механизация на 

Обект: „Регионалнодепо за твърди отпадъци” поПроект:№DIR-592115-1-11 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” 

по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 

отпадъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, 

съфинансирана от Европейски фондза регионално развитие на ЕС по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г., съгласно Техническите 

спецификации на Възложителя и ценовата офертата на Изпълнителя, които 

представляват неразделна част от този договор и обхваща следното: 

Наименование на доставките Количество 

Колесен багер клас 14 т (Доставка, Инструктаж и Обучение) с 

характеристики, съгласно Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката и цена съгласно Ценовото предложение 

1бр. 

Челен товарач - клас 18 -20 т (Доставка, Инструктаж и Обучение) с 

характеристики, съгласно Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката и цена съгласно Ценовото предложение 

1бр. 

Булдозер (Доставка, Инструктаж и Обучение) с характеристики, съгласно 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката и цена съгласно 

Ценовото предложение 

1бр. 

Санитарен компактор (Доставка, Инструктаж и Обучение) с 

характеристики, съгласно Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката и цена съгласно Ценовото предложение 

1бр. 

Многофункционален товарен автомобил (Доставка, Инструктаж и 

Обучение) с характеристики, съгласно Техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и цена съгласно Ценовото предложение 

1бр. 

РАЗДЕЛ.II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.2.  51Срокът за изпълнение, който срок се отнася и обхващаизпълнението на Доставките и 

специфичните услуги, които ги съпътстват по Договора е………….. календарни дни и 

същият, започва да тече от Датата на писмо-уведомление, изпратено от Възложителя и е до 

подписването „Сертификат за окончателно завършване” 

РАЗДЕЛ.III. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ 

НА РАЗХОДИТЕ 
Чл.3. ал.1 Изпълнителят ще извърши предмета на договора на ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА .................лв. /словом...........лева/ без ДДС или ..........лв. /словом.........лева/ с 

ДДС съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор 

ал.2 Цената по ал.1 е окончателна и не подлежи на изменения и корекции.  

                                                           
51 Вписва се срока, който е предложен от участника в неговото техническо предложение за изпълнение на поръчката 
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ал.3 Възложителят не дължи, каквото и да е плащане, при никакви условия, извън цената по 

ал.1. 

Чл.4.  Плащанията по този договор се извършват по банков път, в български лева. 

Чл.5. ал.1 Този договор предвижда следната схема на плащане: 

т.1 Авансово плащанее в размер на 30% от стойността на заявеното за доставка 

оборудване, платимо в срок от 30 (тридесет)календарни дни от датата на предоставяне 

на фактура оригинал придружена с банкова гаранция за аванс. (Авансовото плащане 

се заявява, чрез предоставяне на фактура оригинал придружена с банкова гаранция за 

аванс в срок от 30 (тридесет)календарни дни от Датата на писмо-уведомление 

(възлагателно писмо), изпратено от Възложителя).; 

т.2 Едно Междинни плащанеслед подписване на приемо-предавателни протоколи за 

съответната изпълнена доставка, между Изпълнителя и определения представител на 

Възложителя и одобряването на представената от Изпълнителя оригинална фактура – 

в размер на 65%от стойността на доставеното оборудване при наличие на авансово 

плащане или 75% от стойността на доставеното оборудване при липса на авансово 

плащане, платимо в срок от 30 (тридесет)календарни дни от датата на предоставяне 

на фактура оригинал. 

т.3 Окончателно плащане се извършва с одобрението на „Сертификат (Протокол) за 

окончателно завършване“ от страна на Възложителя, като с него се разплаща остатъка 

до достигане на ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА от 5%от стойността на 

доставеното оборудване при наличие на авансово плащане или 25% от стойността на 

доставеното оборудване при липса на авансово плащане, платимо в срок от 30 

(тридесет)календарни дни от датата на предоставяне на фактура 

оригинал.Отокончателното плащане се приспадат съответните удръжки,ако има 

такива, които са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ал.2 Фактурите, представяни от Изпълнителя следва да включва следния текст:  

„Разходът е по Проект:№DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, 

референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейски фондза 

регионално развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-

592115-С001/30.11.2011г.“ 

Чл.6. ал.1 В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от Възложителя разходи,  

последният се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 работни 

дни от получаване на искане за това по сметка IBAN: ………………….. BIC:……………….. 

на името на Възложителя; 

ал.2 В случай, че Изпълнителят не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, 

Възложителят има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата 

лихва за периода на просрочието. 

ал.3 Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на Възложителя, са изцяло за 

сметка на Изпълнителя. 

ал.4 Всички плащания се изплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок, считано от датата 

на фактурата 

РАЗДЕЛ.IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.7. ал.1 Възложителят има право: 

т.1 да получи доставката, уговорена с този договор, в срока и при условията на същия; 

т.2 при поискване да получава от Изпълнителя информация за хода на изпълнението по 

този договор; 
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т.3 да изисква от Изпълнителя да отстрани съответните дефекти за своя сметка; 

т.4 да не приеме изпълнението по този договор, ако то не съответства по обхват и 

качество изисквано от техническите спецификации; 

т.5 да развали този договор едностранно, в случай, че Изпълнителят не изпълнява 

възложеното в обема, срока и при условията на договора; 

т.6 да дава писмени указания на Изпълнителя във връзка с предприемането на действия, 

които са необходими за доброто изпълнение на този договор; 

Чл.8.  Възложителят се задължава: 

т.1 да изплаща уговореното възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията и 

сроковете на този договор; 

РАЗДЕЛ.V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.9.  Изпълнителят има право:  

т.1 да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор, 

при коректно изпълнение на задълженията по него; 

т.2 да изисква от Възложителя приемането на работата при условията и сроковете на този 

договор; 

Чл.10.  Изпълнителят се задължава: 

т.1 да изпълни възложената му работа в обем и с качествено, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, при условията и сроковете на този договор; 

т.2 да изпълнява указанията и изискванията на Възложителя; 

т.3 да отстранява посочените от Възложителя лош външен вид и/или дефекти за своя 

сметка;  

т.4 да осигури присъствието на свой упълномощен  представител, в процеса на 

изпълнение на договора; 

т.5 да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 

офертата на Изпълнителя;  

т.6 да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, 

определени в указанията на Управляващия орган; 

т.7 да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити, включително 

задълженията по чл. 110 от Общи условия на договора между Възложителя – 

Бенефициента и Договарящия орган, а именно: 

(1) Бенефициентът потвърждава действителното извършване на стопанската операция 

посредством проверки на мястото на изпълнението на проекта.  

(2) Като част от проверките по буква „а“, Бенефициентът проверява дали заявените 

за плащане дейности, базирани на договора между Бенефициента и изпълнителя, 

се финансират и по друг проект, програма или друга схема, финансирана от 

публични средства от националния бюджет и/или от бюджета на Европейските 

общности. 

(3) За всяка проверка на място Бенефициентът изготвя доклад от проверка на място. 

(4) Докладите от проверки на място се предоставят на Управляващия орган и на 

Междинното звено при поискване. 

(5) Тогава когато при извършване на проверка по буква „а“се установят заявени за 

плащане дейности, базирани на договора между Бенефициента и изпълнителя / 

изпълнителите, които се финансират и по друг проект, програма или друга схема, 

финансирана от публични средства от националния бюджет и/или от бюджета на 
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Европейските общности, Бенефициентът незабавно уведомява Междинното звено 

за това обстоятелство. 

(6) В случаите по буква „д“, Бенефициентът не включва в исканията за средства, като 

подлежащи на въстановяване разходите, изплатени на изпълнителя / 

изпълнителите като същите остават за сметка на Бенефициента. 

т.8 да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място; 

т.9 да докладва за възникнали нередности; 

т.10 да възстановява суми по нередности, констатирани по повод изпълнение на дейностите 

по този договор, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства; 

т.11 да информира Бенефициента за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и 

за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 

т.12 да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и 

националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната 

финансова помощ; 

т.13 да посочва във фактурите, издадени във връзка с разходи по проекта, наименованието 

на оперативната програма, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова 

помощ и номера на проекта; 

т.14 да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в 

указанията на Договарящия орган, както следва: 

(1) за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна 

програма “Околна среда 2007-2013г.“, тоест поне до 31 август 2020 г.;  

(2) за период от 3 години след частичното приключване на проекта, съгласно чл.88 от  

Регламент 1083/2006 г.;. 

т.15 да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява 

пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители 

или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, 

както и да не консултира трети лица извън Възложителя, като Изпълнителят поема 

задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите 

си; 

т.16 да запознае своите служители с определението за „нередност” и „измама”, както и да 

докладва за възникнали нередности пред Възложителя съгласно утвърдената от 

Възложителя процедура за работа с нередности - по смисъла на този договор, 

нередност е всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от 

действие или бездействие на стопански субект, който има или би имало като 

последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете 

неоправдан разход в общия бюджет; 

т.17 да съхранява всички документи, свързани с установени нередности, в срок до 31 август 

2020 г., а след получаване на писмено уведомление от Възложителя и в по-дълъг срок, 

съгласно предвиденото в уведомлението. 

т.18 да монтира и въведе в експлоатация доставеното оборудване; 

т.19 да осигури за своя сметка транспорта по доставката на оборудването до 

местоизпълнението на договора; 

т.20 да осигури гаранционно обслужване на доставеното оборудване; 

т.21 да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и 

незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, 

които изискват решение от негова страна; 

т.22 да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на 

договора и за мерките, предприети за тяхното решаване; 
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т.23 да осигури подходяща опаковка на оборудването, каквато е необходима за 

предотвратяване от повреждането или развалянето му по време на превоз, натоварване, 

разтоварване и съхранение. 

т.24 да проведе, съответните инструктаж и обучения за поддръжка, експлоатация и работа 

на персонал посочен от Възложителя. След извършването на инструктажа и 

обученията да изготви протокол между представителя на Изпълнителя и 

представителя на Възложителя 

Чл.11. ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне изпълнението на дейностите предмет на договора, 

Когато е налице Уведомително писмо до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което е уведомен от 

Възложителя за началото на договора и сроковете по него започват да се отброяват от 

датата на получаване на уведомителното писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ал.2 Изпълнителят изпълнява и доставя всички машини и съоръжения по вид, размер, качество 

и по начина, предписани в Техническата спецификация, и посочени в приетата от 

Възложителя оферта, а, когато е приложимо, и в съответствие с допълнително 

предоставените данни и информация. Всякакви отклонения и промени в техническите 

параметри на Доставките, когато са целесъобразни с оглед на интересите на Възложителя, 

се съгласуват от страните чрез писмени споразумения. 

ал.3 Изпълнителят извършва дейностите предмет на договора в съответствие с изискванията на 

действащите в Република България нормативни актове, освен доколкото са посочени по-

високи или допълнителни изисквания в Договора. 

ал.4 Да изпълнява и всички други задължения посочени в Договора 

Чл.12. ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи: 

гаранционна карта, инструкция за експлоатация, ръководство за ползване, техническо 

описание и всички други документи и необходими за правилната експлоатация на 

доставеното оборудване, придружени с превод на български език, както и съответните 

сертификати за съответствие на действащи стандарти, когато са приложими за всяка една 

машина и съоръжение предмет на доставката. 

ал.2 Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички документи 

по предходната алинея. 

ал.3 Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези 

разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ги удържа от дължимото 

по договора плащане или от гаранцията за добро изпълнение. 

РАЗДЕЛ.VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ 
Чл.13.  Изпълнителят предава оборудването в договорения вид, размер, качество и по начина, 

предписани в Техническата спецификация и посочени в приетата от Възложителя оферта. 

Чл.14.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че доставеното оборудване не е обременено с недостатъци. 

Чл.15. ал.1 Доставеното оборудване следва да се предаде на мястото, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя приемо-

предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от упълномощените 

представители на двете страни. 

ал.2 При предаване на доставеното оборудване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде 

документите по РАЗДЕЛ.V.Чл.12, както и документите, свързани с експлоатация на 

оборудването, предоставени му от производителя (упътвания, документи за гаранционен 

срок и др.) и подписан от него списък с пълно описание на техническите му 

характеристики и окомплектовка. 

ал.3 Преди предаване на доставеното оборудване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършви 

всички проверки и изпитвания, което се удостоверява с констативни протоколи. 
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ал.4 За монтажа и след въвеждането в експлоатация на доставеното оборудване се съставят и 

подписват двустранни протоколи „Сертификат (Протокол) за окончателно завършване“ 

от упълномощените представители на двете страни. 

Чл.16. ал.1 При предаването на доставеното оборудване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за 

недостатъци. 

ал.2 Рекламации по количеството на доставеното оборудване могат да се правят в момента на 

подписване на приемо-предавателния протокол. 

ал.3 Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведеното в експлоатация 

оборудване се правят в срок от 30 (тридесет) работни дни след откриването им. 

ал.4 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на доставеното оборудване от контролна 

организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя 

протокол 

РАЗДЕЛ.VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА. 
Чл.17. ал.1 При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по 

Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в оригинал Гаранция за 

изпълнение на договора. 

ал.2 Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ал.3 Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ............[лв.], представляващи 3% (три 

на сто) от стойността на договора без включен ДДС, посочена в Ценовото предложение, 

представена под формата на парична сума (депозит) или безусловна и неотменима банкова 

гаранция. 

Чл.18. ал.1 Гаранцията за изпълнение на договора, ако е под формата на парична сума (депозит), то тя 

трябва да е преведена по сметка IBAN: BG36CECB97903360879300 BIC: CECBBGSF, 

ЦКБ АД-клон Перник на името на Възложителя.  

ал.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията в 

срок до 10 (десет) дни след изтичане на гаранционния срок. 

ал.3 Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена по сметка, посочена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.19. ал.1 Гаранцията за изпълнение на договора, ако е под формата на безусловна и неотменима 

банкова гаранция, то тя трябва да е издадена по образеца в документацията за участие или 

в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 

съгласуване с последния. 

ал.2 Срокът на валидност на банковата гаранция по ал.1 е 10 (десет) дни след изтичане на 

гаранционния срок. 

Чл.20. ал.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на 

договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ал.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на 

начислените неустойки. 

ал.3 При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от Гаранцията за 

изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора. 

Чл.21.  В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на Гаранцията за изпълнение на договора 
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и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за възстановяване на гаранцията по реда 

на Чл.24.ал.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора по реда на 

РАЗДЕЛ.X.Чл.33, ал.1, т.3. 

Чл.22.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в Гаранционния срок да отстранява всички проявени 

Дефекти. 

Чл.23. ал.1 В случай, че банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в 

несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, или й се отнеме 

лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в 

срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от 

друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, когато гаранцията за 

изпълнение на договора е във вид на банкова гаранция  

ал.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на договора.  

Чл.24. ал.1 В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на Договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни да възстанови размера на 

гаранцията. 

ал.2 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови размера на гаранцията в случаите по ал.1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати този Договор след като даде достатъчен срок за 

изпълнение на задължението за възстановяване, но не повече от 30 (тридесет) дни. 

РАЗДЕЛ.VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.25. ал.1 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е извършил доставката – предмет на договора в 

договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да плати неустойка (не се дължи при 

Непредвидени обстоятелства) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,2% (нула цяло и две на 

сто) на ден от Цената за изпълнение на Договора, за всеки ден от забавеното изпълнение, 

но не повече от 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на Договора. 

ал.2 При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% 

(нула цяло и две на сто) на ден от Цената за изпълнение на Договора, за всеки ден от 

забавеното изпълнение, но не повече от 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на 

Договора. 

Чл.26. ал.1 При лоша или частична доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% 

(двадесет на сто) от стойността на недоставеното оборудване. 

ал.2 За всяко друго неизпълнение на задължение по Договора, , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на неизпълненото задължение, а 

когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без 

стойност, неустойката е в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от Цената за 

изпълнение на Договора. 

Чл.27.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада и прихваща начислените  неустойки от Цената за 

изпълнение на Договора, от Гаранцията за изпълнение на договора или, от която и да е 

друга сума (Сертификати и др.), дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор. 

РАЗДЕЛ.IX. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И 

ОБСЛУЖВАНЕ 
Чл.28. ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно обслужване на доставеното 

оборудване за срока, посочен в офертата, а именно: …………… години. 

ал.2 Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на Сертификат (Протокол) 

за окончателно приемане“. 
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Чл.29. ал.1 Когато е необходим ремонт в сервиз, транспортът на оборудването, до сервиза и обратно е 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ал.2 В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в 

рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени некачественото 

оборудване или части от него с ново/и със същите или по-добри характеристики, ако 

недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.  Всички разходи по 

замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

РАЗДЕЛ.X. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, 

ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

ДОГОВОРА 
Чл.30.  Изменения на Договора са възможни само при условията на Закона за обществените 

поръчки 

Чл.31.  Договорът се прекратява: 

т.1 с изпълнението на задълженията по този Договор от страните 

т.2 с влизане в сила на Акт на Компетентен орган, установяващ незаконосъобразно 

протичане на процедурата по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение;  

Чл.32.  Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

т.1 при установяване на  нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси; 

т.2 при установени от компетентните органи измама или нередности, с които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности и на българската 

държава и, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по Договора; 

т.3 при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

т.4 при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

т.5 спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на 

дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице – 

спрямо неговия представител в съответния управителен орган52, е влязла в сила 

присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против 

финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за 

престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани 

с участие в престъпна група; 

т.6 спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл.47, ал.5 от ЗОП; 

Чл.33. ал.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително 

предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за 

прекратен в следните случаи: 

т.1 при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на доставките в срок; 

т.2 при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на задълженията за отстраняване на 

Дефекти/недостатъци с повече от 10 календарни дниот указаният срок за 

отстраняване на Дефекти/недостатъци; 

т.3 при неизпълнение на задължението поРАЗДЕЛ.VII.Чл.24.ал.2в срока, определен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

                                                           
52 Ще се конкретизира в зависимост от правно-организационната форма на Изпълнителя 
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Чл.34. ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с писмено 

предупреждение до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо подходящ срок, но не по-малко от 30 

(тридесет) дни, в случай, че: 

т.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави дължимите плащания с повече от 30 (тридесет) дни след 

изтичане на срока поРАЗДЕЛ.III.Чл.6.ал.4. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 

право на законната лихва за забава върху просрочената сума; 

т.2 Началото на изпълнение на договора не е настъпило в срока по РАЗДЕЛ.II.Чл.2, ал.2. 

от Договора. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

полученото авансово плащане 

РАЗДЕЛ.XI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
Чл.35. ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е 

получило и няма да му бъде предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пряка или непряка облага, 

произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане.  

ал.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на 

конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

ал.3 Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на 

функции във връзка с изпълнението на Договор, от което и да е лице, е изложено на риск, 

поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 

националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които 

това лице има с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл.52 от Регламент (ЕО, 

Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на 

Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г. 

Чл.36.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за недопускане 

на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда 

на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми 

незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да 

предизвика нередност или измама. 

Чл.37.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

ръководни функции и/или експерти, както и членове на Екипа за управление на проекта да 

работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него 

лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане съдружник, акционер, 

управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за срок от една година след  

прекратяване на правоотношенията на служителя с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-късно от 

изтичане на Срока на договора, независимо от основанието за прекратяване. При 

неизпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

в размер на 2,5% (две цяло и пет десети) от Цената за изпълнение на Договора. 

РАЗДЕЛ.XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл.38. ал.1 Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, 

икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната 

квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

ал.2 При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно-

организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или 

целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава 

на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния 

регистър. 

ал.3 Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по 

Договора. 

Чл.39. ал.1 Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни. 
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ал.2 Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите. 

Чл.40. ал.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава препоръка за добро изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато 

последният е изпълнил договора с изискващото се качество, в съответния договорен срок, 

не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ал.2 Във всички останали случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издава отказ за даване на препоръка за добро 

изпълнение. 

Чл.41.  Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към Цената за изпълнение на Договора. 

Чл.42. ал.1Кореспонденцията и Всички съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор 

следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

т.1 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:……………………………………………………. 

т.2 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:……………………………………………………. 

ал.2 При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна 

писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната. 

Чл.43.  Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на 

Договора като цяло. 

Чл.44.  Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от 

Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия 

Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. 

Чл.45.  Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

т.1 Гаранция за изпълнение на Договора; 

т.2 Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

т.3 Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

т.4 Други документи изисквани от настоящият договор 

Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                                                              

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: 

/Росица Янакиева/         

/......................./                      /............................./       

 

 

ДиректорДирекция „ФС”  : 

/ Ирина Станоева/                         /......................./          
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