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Изх.№ 796/05.12.2016г. 

 

 Одобрявам: 

                                               Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

   Проф. д-р Станислав Семерджиев 

                      Ректор на НАТФИЗ 

 

ДО 

„МАТИ – 2010“ ЕООД,  

гр. София 1408,  

ул. Краище № 22, вх. В, ет. 2, ап. 5,  

тел.: 0898 282772 

 

П О К А Н А  

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов” 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

  

Национална академия за театрално и филмово изкуство, гр. София,  

ул. „Г.С.Раковски” № 108А, представлявана от проф. д-р Станислав Семерджиев, Ректор на 

основание чл. 182, ал.1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, Ви отправя покана за участие в 

процедура на пряко договаряне с предмет: „Извършване на денонощна охрана на сгради и 

имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов ”, при следните условия: 

 

І. Предмет на обществената поръчка: „Извършване на денонощна охрана на сгради и 

имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, съгласно Техническа спецификация на 

Възложителя, неразделна част от настоящата покана. 

 

ІІ. Правно основание за откриване на поръчката: чл. 182, ал.1, т. 5 от Закона за 

обществените поръчки. 

 

ІІІ. Вид на процедурата: Пряко договаряне по реда на Закона за обществените поръчки. 

 

ІV. Количество и обем: Съгласно Техническа спецификация на Възложителя, неразделна част 

от настоящата покана. 

 

V. Място на изпълнение на поръчката: Съгласно Техническа спецификация на Възложителя, 

неразделна част от настоящата покана. 

 

VI. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

сключване на договора. 

  

VII. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на крайния 

срок за получаване на офертата. 

 

VIII. Изисквания към участника (критерии за подбор). 

  Участникът декларира съответствието с критериите за подбор, посочени от Възложителя   чрез   

представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като попълни 

част IV, буква „В" от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП). 



2 

 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от 

документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо 

за законосъобразното провеждане на процедурата. 

1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална 

дейност: 

1.1.Възложителят поставя следните изисквания към участниците относно годността 

(правоспособността) за упражняване на професионална дейност: 

 

Участникът следва да притежава валиден към датата на подаване на офертата, Лиценз за 

извършване на частна охранителна дейност, съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона 

за частната охранителна дейност или съответен еквивалент по националното законодателство, 

когато участникът е чуждестранно лице. 

За доказване на това обстоятелство участникът  попълва в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) част IV „Критерии за подбор“, буква „А".  

 

2. Икономически и финансови изисквания към участниците: 

2.1.Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците. 

3. Технически възможности и способности: 

Възложителят поставя следните изисквания за технически и професионални способности на 

участниците, чрез които се доказва техния професионален опит, а именно: 

 

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано до датата 

определена като крайна за получаване на офертите поне 2 /две/ дейности с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката.  

Под „сходни с предмета на обществената поръчка” се разбират дейности, свързани с 

охрана на имущество на физически и/или юридически лица, т.е. услуги по осигуряване на 

охранителна дейност. 

За доказване на това обстоятелство участникът  попълва в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) част IV „Критерии за подбор“, буква „В", т. 1б).  

 

IX. Изисквания към участника за представяне на необходимите документи за участие в 

процедурата. 

Участникът в процедурата трябва да представи: 

1. Документите за участие в процедурата се представят в eдна запечатана непрозрачна опаковка, 

върху която се посочват: наименованието на участника; адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност – факс и електронен адрес; наименование на поръчката. 

2. Опаковката включва по-долу изброените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение. 

 2.1. Опис на представените документи; 

 2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);  

     2.3. Оферта за участие в обществена поръчка; 

     2.4. Техническо предложение, съдържащо:  

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника;   

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  

в) декларация за срока на валидност на офертата;  

г) декларация за съгласие за участие от подизпълнител/и (ако е приложимо); 
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            д) План за охрана на обектите, съобразен с изискванията на Закона за частната 

охранителна дейност. 

     2.5. Ценово предложение. 

Забележки:  

 Цените следва да бъдат в български лева, без ДДС. 

 Не се приема оферта с по-малък срок на валидност от изискваната; 

 Възложителят може да изиска от класирания участник да удължи срока на валидност на 

офертата си до момента на сключване на договора за обществена поръчка. 

 

X. Приемане на документите 

1. Пликът с документи се подава от участника или негов надлежно упълномощен представител 

– лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в Деловодството на 

възложителя на адрес гр.София, ул.”Г.С.Раковски” № 108а, трети етаж, стая № 301. 

 

2. При приемане на плика с документи се отбелязват входящ номер, датата и точният час на 

получаване. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ. 

 

3. Не се приема плик, който е прозрачен или с нарушена цялост или след крайния срок за 

подаване на офертата. Този плик се връща незабавно на участника и това се отбелязва в 

регистъра. 

 

XI. Прогнозна стойност: 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС. 

 

XII. Дължими гаранции 

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора, в размер 

на 3%  (три процента) от общата стойност на договора. 

Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или 

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

В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на застраховка, то същата 

задължително следва да бъде за целия период на договора. 

Гаранцията под формата на парична сума или банковата гаранция може да се предостави от 

името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на 

парична сума, тя се превежда по банковата сметка на НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, Банка: БНБ ЦУ,  

IBAN BG 16 BNBG 9661 3100 1765 01, BIC: BNBGBGSD, като банковите такси по превода са за 

сметка на наредителя. 

В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова 

гаранция, то същата следва да бъде издадена съгласно образец на Възложителя. Оригиналът на 

банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката. 

Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение трябва да е 30 дни след прекратяване 

на договора. 

 

XIII. Провеждане на преговори с участника 

 

След отваряне на постъпилите оферти, комисия, назначена от Възложителя определя 

чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници поредността 

на провеждане на преговорите. 

В съответствие с чл. 67, ал. 2 от ППЗОП Комисията провежда преговори с всеки от 

участниците поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и 

изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, 

който се подписва от комисията и от участника. Комисията предлага за отстраняване и не 

провежда преговори с участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

поканата за участие.  

 Комисията провежда преговорите с всеки от участниците по един и същ начин, 
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включително като им се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси. 

Комисията прилага чл. 72 ЗОП, когато установи, че предложението на някой от 

участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

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

След провеждане на преговорите комисията изготвя доклад, който съдържа 

информацията по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. 

 

ХIV. Критерий за възлагане на поръчката: икономически най – изгодна оферта при 

критерии: „най-ниска цена“ в съответствие с чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП. 

 

ХV. Решение на възложителя 

В срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията, Възложителят обявява 

с мотивирано решение участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. 

Възложителят изпраща решението си до участника в 3-дневен срок от издаването му. 

 

ХVI. Сключване на договор 

 

Възложителят сключва договор за обществена  поръчка след влизането в сила на решението за 

откриване на процедурата само ако са налице най-малко трима класирани участници съгласно 

чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП, във връзка с чл. 66 от ППЗОП. 

При подписването на договора определеният за изпълнител представя документите по чл. 67, 

ал. 6 ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП. 

 

XVII. Срок за подаване на офертата – до 17:00 часа на 16.12.2016 г. 

 

XVIII. Дата на отваряне на офертата и провеждане на жребий – 10:00 часа на 19.12.2016 г. 

 

XIX. Място и дата за провеждане на преговорите - 13:00 часа на 19.12.2016 г. в сградата на 

НАТФИЗ ”Кр.Сарафов”, трети етаж, Ректорат 

 

XX. Приложения 

  Приложение № 1 – Оферта за участие 

 Приложение № 2 – Единен европейски документ (ЕЕДОП) 

 Приложение № 3 – Техническо предложение 

 Приложение № 4 – Декларация за срока на валидност на офертата 

 Приложение № 5 - Ценово предложение 

Приложение № 6 – Проект на договор 

Приложение № 7 – Банкова гаранция за изпълнение 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р СТАНИСЛАВ СЕМЕРДЖИЕВ 

РЕКТОР НА НАТФИЗ 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

I. Описание на обектите подлежащи на охрана, предмет на настоящата поръчка: 

1.1. Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. 

„Г.С.Раковски” № 108А: 

Обектът е седем етажна сграда и Учебен драматичен театър. На партера има фоайе, кафе-бар, 

каса и кабина за портиер. От първия до седми етажи са разположени учебни зали, 

административни помещения, в които се извършва административното обслужване на 

студентите и се осъществява достъпа до деловодството на НАТФИЗ. При охраната на сградата 

охранителят използва изградената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ система за видеонаблюдение, СОТ и 

пожароизвестителна система. 

Постът за охрана е позициониран на партерния етаж във вход откъм ул. „Г.С.Раковски” №108А:  

1 пост -   денонощен (24 часа в денонощието), всички дни в месеца, подвижен, невъоръжен; 

 

1.2. Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. 

„Ст.Караджа” № 20 

Обектът е шест етажна сграда с Учебен куклен театър, аула, Учебен телевизионен център, 

кабинети, ателиета и дигитален мултимедиен център. При охраната на сградата охранителят 

използва изградената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ система за видеонаблюдение, СОТ и 

пожароизвестителна система. 

Постът  за охрана е позициониран на партерния етаж във входа на сградата: 

1 пост -  денонощен (24 часа в денонощието), всички дни в месеца, подвижен, невъоръжен; 

 

 

 В случай, че отпадне необходимостта от охрана на някои от обектите, посочени в 

техническата спецификация, неразделна част от  настоящия договор, Възложителят се задължава 

да информира писмено Изпълнителя с четиринадесет дневно предизвестие за отпадналата 

необходимост. След изтичане на срока на предизвестието, Възложителят няма задължение за 

плащане на възнаграждение за този обект на Изпълнителя. 

 

2. Изпълнението на поръчката включва: 

-  охрана на всички сгради,  заедно с намиращите се в тях движими вещи и ценности с цел 

недопускане на нерегламентирани действия върху тях, за всеки един от обектите; 

- предотвратяване на нерегламентирани посегателства (кражби, грабежи, повреди, изнасяне на 

активи на и др. подобни) на територията на всеки един от обектите; 

- предприемане на адекватни охранителни действия при откриване на безконтролни пакети и 

багажи на територията на обектите; 

-  предприемане на адекватни охранителни действия при анонимни сигнали за поставени взривни 

устройства и др. подобни на територията на обектите; 

-  осигуряване на защита на студентите, преподавателите, работещите в сградата служители, 

външни посетители на НАТФИЗ от всякакъв вид посегателства; 

-   охрана на мероприятията, провеждани на територията на обектите; 

- непрекъснато наблюдение на СОТ, системите за видеонаблюдение и пожароизвестяване, 

инсталирани на обектите, както и следене за тяхната изправност и правилно функциониране и 

незабавно докладване; 

-   взаимодействие с органите на Министерство на вътрешните работи; 

-  други дейности, свързани с осигуряване на безопасността на територията на обектите и 

предотвартяване на нарушения на обществения ред.     

 

3. Изисквания  за  изпълнението на поръчката: 

Изпълнителят следва да работи в тясно сътрудничество с Възложителя, като комуникацията ще 

се осъществява всекидневно, във всеки момент, когато работата го налага. 
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Изпълнителят организира охраната при спазване на нормативните изисквания на разпоредбите 

на ЗЧОД, както и на Кодекса на труда за продължителност на работното време и спазване на 

изискванията за между дневна и между седмична почивка на предложения екип от охранители. 

Изпълнителят определя лице/а, отговарящо/и за охраната и осъществяващо/и контрол върху 

работата на останалите служители, които следва да отговарят на изискванията чл. 27 и чл. 28 от 

ЗЧОД и изпълняват задълженията си при стриктно спазване на ЗЧОД и изискванията, посочени в 

настоящата документация, както и всички приложими нормативни актове, касаещи предмета на 

поръчката. 

При изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, всеки охранител, следва: да носи лична 

идентификационна карта със снимка; да бъде с униформено облекло и да има отличителен знак; 

да бъде оборудван със средства за принуда и защита и със средства за осъществяване на 

незабавни комуникации с други охранители, с полицията и други; да следи стриктно и да 

предприема всички законови действия за опазване живота и здравето на лицата, пребиваващи в 

охранявания обект, както и за опазване имуществото, находящо се в сградата, предмет на 

настоящата поръчка; да извършва обходи в съответния обект с необходима честота, прецизност и 

ефективност, по маршрути, съгласно разработения от участника План за охрана; да допуска 

внасянето и изнасянето на техника и инвентар, собственост на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”, само 

след предварително съгласуване с представители на Възложителя, в чиято длъжностна 

характеристика е записано, че са материално отговорни лица; да следи за кризисни ситуации в 

сградата на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” и обектите, като при възникване на такива да уведомява 

незабавно ръководителя на охранителната дейност и съответните компетентни органи и лица, 

като предприема всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите; при 

изпълнението на поръчката с действията си и/или с поведението си охранителите не могат да 

възпрепятстват по никакъв начин работата на служителите на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” (както и 

на външните посетители) и следва да осигуряват тяхната спокойна работна обстановка; 

охранителите да притежават необходимите умения за работа с комплексни системи за охрана, 

контрол на достъпа, охрана със сигнално-охранителна техника и пожароизвестителна система и 

компютърна грамотност. 

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка комуникационна връзка с обекта и е длъжен да 

уведоми незабавно Възложителя, както и органите на МВР, в случай на проникване или 

нарушаване целостта на обекта. 

За срока на действие на договора, Изпълнителят носи имуществена отговорност до размера на 

претърпените от Възложителя щети, в резултат на извършени от трети лица престъпни 

посегателства върху намиращото се в обекта имущество, за които посегателства Възложителят е 

длъжен да уведоми компетентните органи. Отговорността на Изпълнителя се ангажира, ако 

лицето/лицата, охраняващи обекта не са били приведени в състояние на невъзможност да се 

противопоставят на извършване на посегателството. 

Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност и когато бъде доказано, че посегателството 

извършено, подпомогнато или подбудено от лицето, охраняващо обекта, в това число и когато 

лицето, извършващо охраната на обекта само се е привело в състояние на невъзможност да се 

противопоставя на извършване на посегателството. 

Изпълнителят е длъжен да пази в тайна и не прави достояние на трети лица, каквито и да е, 

факти и сведения, свързани с конфигурацията на охранявания обект, охраняваните в него 

стокови и материални ценности, а също на обстоятелства и данни относно имущественото 

състояние на Възложителя, съгласно разпоредбите на Закона за защита на класифицираната 

информация (ЗЗКИ). 

Качеството на предлаганите от участниците услуги следва да отговаря на българските и/или 

европейски стандарти за качество. Изискванията за качествено извършване на дейностите, 

предмет на обществената поръчка, са съгласно действащата към момента на възлагане на 

поръчката нормативна уредба. 

Изискванията, заложени в техническата спецификация са минимално задължителни изисквания и 

участниците следва да се съобразят в техническите си предложения с тях, като могат да 

предлагат мотивирани и по-добри условия от определените в документацията. 
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Охраната за всеки от обектите ще се извършва от служители на охранителната фирма по 

утвърден график, съобразен с трудовото законодателство в Р. България и съобразно разработен 

от изпълнителя план за охрана на обектите. 

 

Участниците могат да направят еднократен оглед на подлежащите на охрана сгради и обекти, 

предмет на обществената поръчка. Огледът на обектите ще се извършва всеки делничен ден от 

10:00 до 16:00ч., след предварителна заявка  с представител/и на Възложителя – Десислава 

Ганчева, експерт обществени поръчки, тел. за контакт 02/92 31 242. За осъществяване на огледа, 

участниците следва да представят документ за самоличност и изрично пълномощно за 

извършване на оглед от представляващия дружеството/обединението/физическото лице (в случай 

на упълномощаване). 
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       Приложение № 1 

                                                                                                                                      (образец) 

 

Оферта за участие в пряко договаряне  

 

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

(наименование на участника) 

представлявано от  ....................................................................................................................... 

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника) 

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

(посочва се длъжността на представителя на участника) 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

С представянето на настоящата оферта заявяваме желание да участваме в процедурата на пряко 

договаряне за възлагане на обществената поръчка. 

 

След като се запознахме с поканата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

чрез пряко договаряне с предмет: „Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на 

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов ”  с Възложител НАТФИЗ, ние предлагаме да изпълним услугата с 

необходимото старание, професионализъм, добросъвестност и икономичност. 

 

Декларираме, че ....................................................................................................... 

                 (попълва се наименованието на участника) 

като участник в процедурата отговаряме на всички изисквания, посочени в ЗОП и в 

предварително обявените условия от възложителя.  

 

Представяме документите, предвидени в поканата за участие, удостоверяващи, че 

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

                                    (попълва се наименованието на участника) 

отговаря на предварително обявените условия. 

 

Ако нашето предложение бъде прието, ние се задължаваме да изпълним поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация на Възложителя. 

 

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 /деветдесет/ календарни дни от 

крайния срок за подаване на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като то може да бъде 

прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

 

 

   Дата : ................................ г.                                 Подпис и печат : ............................... 

                                                                                                     (длъжност и име)     
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Приложение 2 

(стандартен образец) 

 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)* 

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган 

или възложителя 

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 

Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, 

информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
1
. Позоваване на 

съответното обявление
2
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 

OВEС S брой[], дата [], стр.[],  

Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален 

вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи 

информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде 

недвусмислено идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на 

Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за 

възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. 

препратка към публикация на национално равнище):  [……] 

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В 

противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор. 

Идентифициране на възложителя
3
 Отговор: 00938 

Име:  НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: „Извършване на денонощна 

охрана на сгради и имущество на 

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” 

Название или кратко описание на 

поръчката
4
: 

„Извършване на денонощна охрана на 

сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов", съгласно Техническата 

спецификация на Възложителя. 

Референтен номер на досието, определен 

от възлагащия орган или възложителя (ако 

е приложимо)
5
: 

  

 

                                                 
1
 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 

възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други 

заинтересовани страни 
2
 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за 

участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка. 

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна 

процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система. 
3
 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна 

процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на 

обществени поръчки. 
4
 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 

5
 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 



10 

 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от 

икономическия оператор 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: Информация за икономическия оператор 

Идентификация: 
Отговор: 

Име: [   ] 

Идентификационен номер по ДДС, ако е 

приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете друг 

национален идентификационен номер, ако 

е необходимо и приложимо 

[   ] 

[   ] 

Пощенски адрес:  [……] 

Лице или лица за контакт
6
: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко 

или средно предприятие ли е
7
? 

[] Да [] Не 

Само в случай че поръчката е 

запазена
8
: икономическият оператор 

защитено предприятие ли е или социално 

предприятие
9
, или ще осигури 

изпълнението на поръчката в контекста на 

програми за създаване на защитени 

работни места? 

Ако „да“, какъв е съответният процент 

работници с увреждания или в 

неравностойно положение? 

Ако се изисква, моля, посочете 

въпросните служители към коя категория 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

 

                                                 
6
 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 

7
 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 

предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.  

Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 

Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-

малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс 

не надхвърля 43 милиона евро. 
8
 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 

9
 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно 

положение. 
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или категории работници с увреждания 

или в неравностойно положение 

принадлежат. 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите в 

останалите части от този раздел, раздел 

Б и, когато е целесъобразно, раздел В от 

тази част, попълнете част V, когато е 

приложимо, и при всички случаи 

попълнете и подпишете част VI.  

а) Моля посочете наименованието на 

списъка или сертификата и съответния 

регистрационен или сертификационен 

номер, ако е приложимо: 

б) Ако сертификатът за регистрацията 

или за сертифицирането е наличен в 

електронен формат, моля, посочете: 

 

в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво 

се основава регистрацията или 

сертифицирането и, ако е приложимо, 

класификацията в официалния списък
10

: 

г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни 

критерии за подбор? 

Ако „не“: 

В допълнение моля, попълнете 

липсващата информация в част ІV, 

раздели А, Б, В или Г според случая  

САМО ако това се изисква съгласно 

съответното обявление или 

документацията за обществената 

поръчка: 
д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци 

или информация, която ще позволи на 

възлагащия орган или възложителя да 

получи удостоверението чрез пряк 

безплатен достъп до национална база 

данни във всяка държава членка? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……] 

в) [……] 

 

 

 

г) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

д) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……] 

                                                 
10

 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
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моля, посочете:  

Форма на участие: 
Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори
11

? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен 

ЕЕДОП. 

Ако „да“: 

а) моля, посочете ролята на 

икономическия оператор в групата 

(ръководител на групата, отговорник за 

конкретни задачи...): 

б) моля, посочете другите икономически 

оператори, които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 

в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

 

а): [……] 

 

 

б): [……] 

 

 

в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да 

направи оферта: 

[   ] 

Б: Информация за представителите на икономическия оператор 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да 

представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 

Пълното име  

заедно с датата и мястото на раждане, ако 

е необходимо:  

[……]; 

[……] 

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

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Ако е необходимо, моля да предоставите 

подробна информация за 

представителството (форми, обхват, 

цел...): 

[……] 

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да 

[]Да []Не 

                                                 
11

 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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изпълни критериите за подбор, посочени в 

част IV, и критериите и правилата (ако 

има такива), посочени в част V по-долу?  

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и 

подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б 

от настоящата част и от част III.  

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

са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които 

отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, 

които предприемачът може да използва за извършване на строителството.  

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти
12

, доколкото 

тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва. 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва 

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

възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли 

да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, 

моля, приложете списък на предлаганите 

подизпълнители:  

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към 

информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана 

съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни 

подизпълнители. 

Част III: Основания за изключване 

А: Основания, свързани с наказателни присъди 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

1. Участие в престъпна организация
13

: 

Корупция
14

: 

Измама
15

: 

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности
16

: 

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
17

 

                                                 
12

 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 
13

 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. 

относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
14

 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица 

на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 

25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно 

борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и 

корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на 

икономическия оператор. 
15

 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ 

C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
16

 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата 

срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, 

помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково 

решение. 
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Детски труд и други форми на трафик на хора
18

 

Основания, свързани с наказателни 

присъди съгласно националните 

разпоредби за прилагане на 

основанията, посочени в член 57, 

параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, 

което е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което 

има правомощия да го представлява, да 

взема решения или да упражнява контрол 

в рамките на тези органи, окончателна 

присъда във връзка с едно от изброените 

по-горе основания, която е произнесена 

най-много преди пет години, или съгласно 

която продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в 

присъдата?  

[] Да [] Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: (уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа): 

[……][……][……][……]
19

 

Ако „да“, моля посочете
20

: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от 

точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) 

за нея;  

б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

в) доколкото е пряко указано в 

присъдата: 

 

a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]
 
 

 

 

б) [……] 

в) продължителността на срока на 

изключване [……] и съответната(ите) 

точка(и) [   ] 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: (уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа): 

[……][……][……][……]
21

 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да 

докаже своята надеждност въпреки 

наличието на съответните основания за 

изключване
22

 („реабилитиране по своя 

инициатива“)? 

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки
23

: 

[……] 

                                                                                                                                                                         
17

 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 

октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 
18

 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и 

за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). 
19

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
20

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

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

 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС. 
23

 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), 

обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 

Отговор: 

Икономическият оператор изпълнил ли е 

всички свои задължения, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и 

в държавата членка на възлагащия орган 

или възложителя, ако е различна от 

страната на установяване? 

[] Да [] Не 

Ако „не“, моля посочете: 

а) съответната страна или държава 

членка; 

б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 

административен акт: 

 Решението или актът с 

окончателен и обвързващ 

характер ли е? 

– Моля, посочете датата на 

присъдата или 

решението/акта. 

– В случай на присъда — 

срокът на изключване, ако 

е определен пряко в 

присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор изпълнил 

ли е задълженията си, като изплати или 

поеме обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или 

социалноосигурителни вноски, 

включително, когато е приложимо, 

всички начислени лихви или глоби? 

Данъци 
Социалноосигурител

ни вноски 

 

a) [……] 

б) [……] 

в1) [] Да [] Не 

[] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 

[……] 

 

a) [……]б) [……] 

 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 

[……] 

Ако съответните документи по 

отношение на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа):
 24

 

[……][……][……][……] 

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално 

нарушение
25

 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 

националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 

                                                 
24

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
25

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



16 

 

националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално 

нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, 

доколкото му е известно, задълженията 

си в областта на екологичното, 

социалното или трудовото право
26

? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, икономическият оператор взел 

ли е мерки, с които да докаже своята 

надеждност въпреки наличието на 

основанието за изключване 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор в една от 

следните ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, 

възникваща от сходна процедура съгласно 

националните законови и подзаконови 

актове
27

, или 

д) неговите активи се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако „да“: 

– Моля представете подробности: 

– Моля, посочете причините, 

поради които икономическият 

оператор ще бъде в състояние да 

изпълни поръчката, като се вземат 

предвид приложимите 

национални норми и мерки за 

продължаване на стопанската 

дейност при тези обстоятелства
28

? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

                                                 
26

 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в 

националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, 

параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 
27

 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената 

поръчка. 
28

 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, 

изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е 

възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. 



17 

 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение
29

?  

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 

 

 [……] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор сключил ли 
е споразумения с други икономически 

оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор има ли 

информация за конфликт на интереси
30

, 

свързан с участието му в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Икономическият оператор или 

свързано с него предприятие, предоставял 

ли е консултантски услуги на възлагащия 

орган или на възложителя или участвал 

ли е по друг начин в подготовката на 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за 

обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил 

предсрочно прекратен или да са му били 

налагани обезщетения или други подобни 

санкции във връзка с такава поръчка в 

миналото? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

Ако „да“,  икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни 

данни при предоставянето на 

информацията, необходима за проверката 

за липса на основания за изключване или 

[] Да [] Не 

                                                 
29

 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или 

в документацията за обществената поръчка. 
30

 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка. 
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за изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено 

влияние върху процеса на вземане на 

решения от възлагащия орган или 

възложителя, да получи поверителна 

информация, която може да му даде 

неоправдани предимства в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, или да 

предостави поради небрежност 

подвеждаща информация, която може да 

окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на 

изключването, подбора или възлагането? 

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка 

Специфични национални основания за 

изключване 

Отговор: 

Прилагат ли се специфичните 

национални основания за изключване, 

които са посочени в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената поръчка? 

Ако документацията, изисквана в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката са 

достъпни по електронен път, моля, 

посочете: 

[…] [] Да [] Не 

 

 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……]
31

 

В случай че се прилага някое специфично 

национално основание за изключване, 

икономическият оператор предприел ли е 

мерки за реабилитиране по своя 

инициатива?  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки:  

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Част IV: Критерии за подбор 

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

икономическият оператор заявява, че 

: Общо указание за всички критерии за подбор 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият 

орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за 

поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до 

попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

                                                 
31

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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Спазване на всички изисквани критерии 

за подбор 

Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 

подбор: 

[] Да [] Не 

А: Годност 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър 
в държавата членка, в която е установен

32
: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

[…] 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

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

или членство в определена организация, 

за да може икономическият оператор да 

изпълни съответната услуга в държавата 

на установяване?  

 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: 

[…] [] Да [] Не 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

Б: икономическо и финансово състояние 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за 

броя финансови години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е както 

следва: 

и/или  
1б) Неговият среден годишен оборот за 

броя години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за 

поръчката, е както следва
33

(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен“) годишен 

оборот в стопанската област, обхваната 

от поръчката и посочена в съответното 

обявление,  или в документацията за 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

                                                 
32

 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото 

приложение 
33

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
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поръчката, за изисквания брой финансови 

години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва
34

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): 

[……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация 

относно оборота (общия или конкретния) 

за целия изискуем период, моля, посочете 

датата, на която икономическият оператор 

е учреден или е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения
35

, посочени в съответното 

обявление, или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че реалната им стойност 

е, както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

(посочване на изискваното съотношение 

— съотношение между х и у
36

 — и 

стойността): 

[…], [……]
37

 

 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза 

на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите 

икономически или финансови 

изисквания, ако има такива, които може 

да са посочени в съответното обявление 

или в документацията за обществената 

поръчка, икономическият оператор 

заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената  поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

[…] 

 

 

 

  

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): 

[……][……][……][……] 

В: Технически и професионални способности 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални Отговор: 

                                                 
34

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

 Например съотношението между активите и пасивите. 
36

 Например съотношението между активите и пасивите. 
37

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

1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период
38

 

икономическият оператор е извършил 

следните строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  [……] 

Строителни работи:  [……] 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период
39

 

икономическият оператор е извършил 

следните основни доставки или е 

предоставил следните основни услуги 

от посочения вид: При изготвяне на 

списъка, моля, посочете сумите, датите и 

получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти
40

: 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [……] 

Описание Суми Дати Получат

ели 

    
 

2) Той може да използва следните 

технически лица или органи
41

, особено 

тези, отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият оператор 

ще може да използва технически лица или 

органи при извършване на строителството: 

[……] 

 

 

[……] 

3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване 

и изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще 

бъде в състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги или, 

по изключение, за стоки или услуги, 

които са със специално предназначение: 
Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки
42

 на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, на 

 

 

 

[] Да [] Не 

                                                 
38

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

от пет години. 
39

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

от три години. 
40

 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и 

частните клиенти за съответните доставки или услуги. 
41

 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, 

но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.  
42

 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от 

компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 
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средствата за проучване и изследване, с 

които разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в обявлението, 

или в документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление 

на околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал през 

последните три години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на 

състава: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Година, брой на ръководните кадри: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) Следните инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване ще бъдат на 

негово разположение за изпълнение на 

договора: 

[……] 

10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да възложи на 

подизпълнител
43

 изпълнението на 

следната част (процентно изражение) от 

поръчката: 

[……] 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки 

на продуктите, които не трябва да са 

придружени от сертификати за 

автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият 

оператор декларира, че ще осигури 

изискваните сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

[…] [] Да [] Не 

 

 

 

 [] Да[] Не  

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

                                                 
43

 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва 

капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. 

част II, раздел В по-горе. 
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продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 

 

 

[…] 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

 

Г: СТАНДАРТИ за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за 

осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани 

от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично 

управление 

Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

схемата за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи 

за екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 
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Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или 

възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва 

да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за 

представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде 

съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални 

доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен 

диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 
Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени, за 

да се ограничи броят на кандидатите по 

следния начин: 

В случай, че се изискват  някои сертификати 

или други форми на документални 

доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 

дали икономическият оператор разполага с 

изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми 

на документални доказателства са на 

разположение в електронен формат
44

, моля, 

посочете за всички от тях:  

[……] 

 

 

[…] [] Да [] Не
45

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): 

[……][……][……][……]
46

 

Част VI: Заключителни положения 

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

представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни. 

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

указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато: 

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп 

до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно
47

; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
48

, възлагащият орган или възложителят вече притежава 

съответната документация. 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част 

I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в 

[посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за 

обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко 

описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].  

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 

 

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

приложимо- се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо 

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

на поръчката; 

 

                                                 
44

 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

45
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

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

47
 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на 

възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за 

достъп.  
48

 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от 

Директива 2014/24/ЕС 
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Приложение 3 

(образец) 

 

  

 

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   

З А  И З П Ъ Л Н Е Н И Е  Н А  П О Р Ъ Ч К А  

 

 

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

(наименование на участника) 

представлявано от .........................................................................................................................,  

  (трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника) 

  

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

                                           (посочва се длъжността на представителя на участника) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

След като се запознахме с поканата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

чрез пряко договаряне с предмет: „Извършване на денонощна охрана на сгради и 

имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, с Възложител НАТФИЗ, ние предлагаме да 

изпълним услугата с необходимото старание, професионализъм, добросъвестност и 

икономичност. 

 

Ако нашето предложение бъде прието, ние се задължаваме да изпълним поръчката в 

съответствие с Техническата спецификация на Възложителя. 

 

При изпълнение предмета на обществената поръчка предлагаме: 

1. Срокът за изпълнението на поръчката - ............................. месеца (12 месеца), считано 
от датата на подписване на договор. 
  
Гарантираме, че сме в състояние да предоставим високо качество на услугите и в 
пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 
 
Към настоящото Техническо предложение прилагаме: 
1. План за охрана н аобектите, събразен с изискванията на Закона за частната охранителна 

дейност. 

  

 

 

Дата: ………...                         ПОДПИС И ПЕЧАТ:  ………………….. 

 

(име, фамилия, длъжност на 
представляващия участника) 
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Приложение 4 

(образец) 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за срока на валидност на офертата по чл. 39 ал. 3 т. 1 буква “г” от ППЗОП 

във връзка с обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов ” 

 

Долуподписаният /-ната/           

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

от МВР, гр.    , адрес:        , 

представляващ     в качеството си на     

   със седалище и адрес на управление:      

  , тел./факс:   , вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията с ЕИК №   , 

 

 

     ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

Срокът на валидност на офертата, подадена във връзка с участие в обществена поръчка с 

предмет: 

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

………………… е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на 

офертите. 

 

 

 

Дата: ........................................     Декларатор: ..................................... 

        (име, длъжност, подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да 

представлява/т участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП 
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       Приложение 5 

         (образец) 

  

 

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

     З А  И З П Ъ Л Н Е Н И Е  Н А  П О Р Ъ Ч К А  

        

 

От …………………………....................................……………......................................................,  

(наименование на участника) 

представлявано от .....................................................................................................................,  

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника), 

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

(посочва се длъжността на представителя на участника) 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

С настоящата Ви представяме нашето Ценово предложение за участие в процедура на пряко 

договаряне с предмет: „Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ 

„Кръстьо Сарафов ”, както следва: 

1. Общата стойност на договорения предмет на договора за уговорения в чл.2 срок, възлиза на 

.....................лв. /......................лева/  без ДДС или ......................лв. /..........................лева/ с ДДС. 

 

2. Цената на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. 

„Г.С.Раковски” № 108А - .................. (с думи) лв. без ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. 

„Ст.Караджа” № 20 - .................. (с думи) лв. без ДДС; 

 

 3. Месечната цена на услугите от този договор е .......................лв. /......................лева/  без ДДС 

или ......................лв. /..........................лева/ с ДДС. 

 

4. Месечната цена на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. 

„Г.С.Раковски” № 108А - Месечна цена за обекта .................. (с думи) лв. без ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. 

„Ст.Караджа” № 20 - Месечна цена за обекта .................. (с думи) лв. без ДДС; 

Цената е на база МРЗ - ………………. лв. действаща към момента на подаване на ценовото 

предложение. 

Така предложените цени са изготвени при пълно съответствие с условията на поканата за участие 

и включват всички законово установени разходи за комплексното изпълнение на поръчката, 

всички присъщи разходи, както и печалба. 

Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за получаване 

на оферти. 
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Общи указания: 

1. Ако в срока за изпълнение на конкретния договор размерът на минималната работна заплата 

се промени с ПОСТАНОВЛЕНИЕ на Министерски съвет, от датата от която е в сила новият 

размер на МРЗ се актуализира и стойността на ежемесечните плащания, съгласно ЗОП. 

 

Дата: ………...                         ПОДПИС И ПЕЧАТ:  ………………….. 

 

(име, фамилия, длъжност на 
представляващия участника) 
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 Приложение № 6 

   (проект) 

 

 

ДОГОВОР  

№ …………./…………………… г. 

 

 

Днес………………г. в гр. София, между: 

 

 Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов” с адрес:  гр. 

София, ул. „Раковски” 108А, Булстат ИН BG 000670723, тел: 02 9231225, представлявана от 

проф. д-р Станислав Семерджиев – Ректор и Красимира Царева – Главен счетоводител, наричано 

по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

от една страна, 

 

и  

 

 „………………..” ………., , ЕИК ……………, със седалище в гр. ……………. и адрес на 

управление…………….. и адрес за кореспонденция: гр. ………….., ……………………………., 

тел. ……….., факс: …….., представлявано от ……………… - ………….., наричано за краткост 

по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна 

 

в изпълнение на решение за класиране № ……………………………..г. от проведена процедура на 

пряко договаряне и на основание чл. 66 от ППЗОП, се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши обществена 

поръчка с предмет „Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ 

„Кръстьо Сарафов”, съгласно приложените към договора техническо и ценово предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от договора. 

          (2) Охраната на обектите е невъоръжена физическа, по утвърден график и се 

извършва съобразно разработения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ план за всеки един от обектите. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и е със срок на действие 

12 (дванадесет) месеца. 

 

III. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

 Чл. 3. За извършените през всеки месец услуги ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава оригинална 

фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стойността им по чл.4 от договора. Страните се съгласяват да 

определят оторизирани лица по договора, които да осигуряват контрол по изпълнението му, 

включително да подписват всички документи по него, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: име …………….. – длъжност………………., тел. 02/9231 …….., e-

mail…………………..; 
 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: име………, длъжност…………, тел…….., e-mail……. 

 

IV. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

   



30 

 

           Чл. 4. (1) Общата стойност на договорения предмет на договора за уговорения в чл.2 срок, 

възлиза на .....................лв. /......................лева/  без ДДС или ......................лв. /..........................лева/ 

с ДДС. 

(2) Цената на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. 

„Г.С.Раковски” № 108А - .................. (с думи) лв. без ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. 

„Ст.Караджа” № 20 - .................. (с думи) лв. без ДДС; 

 

          Чл. 5. (1) Месечната цена на услугите от този договор е .......................лв. /......................лева/  

без ДДС или ......................лв. /..........................лева/ с ДДС. 

(2) Месечната цена на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. 

„Г.С.Раковски” № 108А - Месечна цена за обекта .................. (с думи) лв. без ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. 

„Ст.Караджа” № 20 - Месечна цена за обекта .................. (с думи) лв. без ДДС; 

 (3) Цената по предходната алинея е окончателна и включва всички разходи за 

изпълнението на поръчката – възнаграждение, осигуровки на персонала, стойност на 

консумативите, транспорт, контрол за качество и т.н. 

 (4) За извършените през всеки месец услуги ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава оригинална 

фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стойността им. 

 (5) Цената се заплаща до 30 /тридесет/ дни, след представяне на оригинална фактура 

по предходната алинея, по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: .......................... 

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

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

      (6) Посочената в чл. 4 от договора цена включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

свързани с пълното, качествено и в срок изпълнение на възложената обществена поръчка, 

съгласно изискванията  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тръжната документация и техническо и ценово 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

           Чл. 6. (1) При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранция за 

изпълнение в размер на 3 % от общата стойност, посочена в чл. 4 без ДДС съответно……..…. лв. 

(……..…. лева) под формата на банкова гаранция, застраховка или като парична сума, преведена 

по следната банкова сметка на Възложителя: 

 Банка: БНБ ЦУ 

 BIC: BNBGBGSD 

 IBAN BG 16 BNBG 9661 3100 1765 01 

(2) Когато гаранцията се предоставя като парична сума, внесена чрез банков превод, в 

платежното нареждане задължително се посочва точното основание за внасяне. 

(3) Когато формата на гаранцията е банкова гаранция, се представя оригинал на 

безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни след 

изтичане на срока на договора, определен в чл. 2. 

(4) Когато формата на гаранцията е застраховка, то Изпълнителят е длъжен да поддържа 

валидността й  30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. 

(5) Възложителят освобождава гаранцията в срок от 30 (тридесет) календарни дни след 

цялостното, пълно, качествено и в срок изпълнение на договора, след изтичането на срока по чл. 

2 и представяне на оригинал на фактура за последните дължими суми. 

 (6) Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение сума, равна на 

дължимите от Изпълнителя неустойки, обезщетения и други плащания по договора. Когато 

размерът им надвишава размера на гаранцията, Изпълнителят внася остатъка от сумата до 
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пълния размер на дължимите неустойки, обезщетения и други плащания по договора в срок от 5 

дни от получаването на известие от Възложителя. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

    Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) да извършва охрана на описаните в чл. 1 на този договор обекти чрез свои служители-

охранители, отговарящи на изискванията на ЗЧОД по предварително съгласувани с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощен негов представител по настоящия договор правила и 

указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, като ангажира за целта 

необходимия брой охранители съгласно трудовото законодателство в Р. България и организира 

максимално ефективна охрана, с оглед недопускане на посегателства върху имуществото на 

обектите. 

(2) да извършва посочените дейности в подробния план за осъществяване на охраната на 

всеки един от обектите в съответствие с изискванията и условията, посочени в документацията за 

участие, със свой персонал и технически средства, като качеството на услугата да отговаря на 

професионалните изисквания за този вид дейност. 

  (3) да не разпространява служебна и вътрешна информация за администрацията, станала 

му известна при и по повод извършване на дейността му. 

  (4) охранителите на обекта или други представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да не правят 

изявления от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред представители на медиите или при изразяване на 

мнение да не накърняват правата и доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

  (5) За изпълнението на услугите от Приложение №1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

осигури и поддържа постоянен персонал от ..... /....../ човека при трудово възнаграждение 

посочено в офертата,  съобразно направеното предложение /поименен списък на изпълнителя/; 

 (6) да осъществява пропускателния режим в сградите на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ на 

хора, внасянето и изнасянето на стоково-материални ценности, пакети, нерегламентирани стоки 

и други; 

 (7) охранителите  да осъществяват обход и следят за целостта и евентуални посегателства 

на охраняваните обекти; 

          (8) При констатирани посегателства да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в зависимост от вида 

посегателство - и органите на МВР.  

          (9) При пожар, наводнение или друго бедствие или авария да уведоми едновременно и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответните компетентни органи - полиция, пожарна и т.н., както  и да 

предприеме незабавни адекватни мерки за предотвратяване и ликвидиране на последствията от 

тях, като незабавно уведомява Възложителя за тях; 

(10)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при възникнали извънредни ситуации да подготвя 

писмен доклад за проблемите, възникнали при изпълнението предмета на този договор, като дава 

конкретни препоръки за тяхното решение.    

(11)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за постоянната психофизическа професионална годност 

на лицата осъществяващи непосредствената охранителна дейност, като извършва текущо 

обучение и квалификация. 

(12) Изпълнителят отговаря за действията на своите служители, които се задължават да 

съблюдават необходимото пристойно поведение при осъществяване на пропусквателния режим в 

сградата. Позоваването на недостатъци на последните не е обстоятелство, освобождаващо го от 

имуществена отговорност за претърпените от Възложителя щети;      

 (13) да не допуска закриване видимостта на датчиците към охраняваните обеми, врати, 

прозорци и др. 

         (14) да приеме обектите с приемо – предавателен протокол, подписан от него и 

упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да охранява и стопанисва обектите с грижи на 

добър стопанин; 

 (15) Всички служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължават да носят охранителната служба 

със съответното униформено облекло с отличителен знак на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лична 

идентификационна карта със снимка.  
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(16)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случай на изтичане срока на издаденото разрешение 

за извършване на охранителна дейност, ако същото не е подновено по време на действие на 

настоящия договор, да информира своевременно Възложителя с цел прекратяване на договора;   

 

    Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 (1)  да осигури на физическата охрана за своя сметка паник бутон. 

 (2) да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за точното и качествено 

изпълнение на договора 

 (3) да получи договореното възнаграждение в срок и размер съгласно Раздел IV от този 

договор. 

  

     Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(1)  да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение при условията и 

сроковете на настоящия договор; 

  (2) да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до помещенията да му оказва необходимото 

съдействие за изпълнение на задълженията; 

  (3) да осигури  подходящо място за осъществяване на договорената с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

дейност; 

  (4) да информира по подходящ начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички съществени промени в 

обстановката на охраняваните обекти, имащи отношение към сигурността им, както и за промени 

в охраняваното имущество; 

  (5)  В случай, че отпадне необходимостта от охрана на някои от обектите, посочени в 

техническата спецификация, неразделна час от  настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да информира писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 14 /четиринадесет/ дневно предизвестие за 

отпадналата необходимост. След изтичане на срока на предизвестието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма 

задължение за плащане на възнаграждение за този обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

        Чл. 10.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение на възложената работа 

качествено и в срока съгласно договореното. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на настоящият 

договор да извършва проверка относно качеството на изпълнение на охранителната услуга, без 

това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да получава ежемесечен доклад за 

проблемите 

(3) Резултатите от проверките по предходната алинея се вписват в специално заведен, 

номериран, прошнурован и подпечатан с печата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дневник за проверки. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да бъде обезщетен парично за претърпените от него 

вреди, причинени от виновното неизпълнение на задълженията от Изпълнителя (включително от 

всяко едно от лицата, работещи за последния). 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали едностранно договора с едномесечно 

предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не е изпълнил някое от задълженията си по чл.7. 

 

VII. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност, респективно 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа дължимото обезщетение от паричната гаранция за 

изпълнение на договора по чл.6 от настоящия договор, при установяване на щети, причинени от 

противоправни посегателства от неизвестни лица, допуснати от дежурните охранители поради 

виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор. 

 (2) Нанесените имуществени вреди по предходната алинея, както и размерът на евентуално 

дължимото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и начинът и сроковете за изплащането се 

установяват с двустранно подписан протокол, не по-късно от 24 часа от настъпилото събитие. 

(3) При причинени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от служители на ИЗЪЛНИТЕЛЯ, първият има 

право да покрие причинените щети от гаранцията. Ако щетите са на по-голяма стойност, за 

разликата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви претенцията си по съдебен ред.  
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        (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за своя сметка комуникационна връзка с обекта и 

е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и органите на МВР, в случай на 

проникване или нарушаване целостта на обекта. 

        (5) При намаляване договорения брой на охранителите за един пост, с което се влошава 

качеството на охранителната услуга и се нанася вреда, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря на 100% за 

щетите, както и неустойка в размер на трудовото възнаграждение на отпадналия брой 

охранители.         

   

      Чл. 12. (1) При констатиране на 3 /три/ броя нарушения установени с доклади или 

протоколи за пропуски и грешки, с които се влошава качеството на работа на системата за 

сигурност, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се налага санкция в размер на 10 %  от стойността на месечната 

услуга. 

            (2) Размерът на вредите по чл.11 се установява от комисия, назначена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за констатациите се подписва протокол от членовете на комисията и 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (3) Обезщетението за претърпени вреди се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер, констатиран от комисията по чл.12, ал.2, в срок до 1/един/ месец от 

подписването на протокола. 

 (4) При неплащане на обезщетение в сроковете, посочени в предходната алинея 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от щетите, която се 

удържа от съответното месечно възнаграждение. 

 (5) При нанесена щета съгласно чл.11, ал.5, сумата за нанесената щета се удържа от 

съответното месечно възнаграждение. 

 (6) При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи законната лихва. 

 (7) При неизпълнение на чл.7, ал.5 и 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 

1 500 лв. за всяко нарушение. 

 

    VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 13 (1) Действието на този договор се прекратява: 

 1. с изтичането на срока на договора; 

 2. по взаимно съгласие между страните, с 30-дневно писмено предизвестие; 

          3. от двете страни - при забрана на дейността съгласно нормативните изисквания на МВР и 

измененията към тях от датата на наложената забрана, както и забрана на дейността със закон 

или подзаконов нормативен акт от датата на влизането му в сила; 

4. при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на изпълнителя от датата на влизане 

на решението в сила; 

5. при изтичане срока на издаденото разрешение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на 

охранителна дейност преди изтичане на срока на договора, 

 7. от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение 

на възложената работа: 

 8. по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато същият: 

а/ е прекратил извършването на охраната за повече от 15 календарни дни. 

б/ не изпълнява законни инструкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

в/ системно нарушава задълженията си по чл.7 от настоящия договор. 

         9. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатирани сериозни нарушения и непристойно 

поведение от страна на охраната, при изпълнение на поетите в този договор задължения. 

 (2) В случаите на ал.1, т.8, буква “а”–“в” ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ без предизвестие едностранно 

прекратява договора и безусловно задържа гаранцията за изпълнение. 

 

IХ. СЪОБЩЕНИЯ 

 

         Чл. 14. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от представителите, посочени в чл. 3 на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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(2) За дата на съобщението се приема: 

- дата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

- дата на приемането - при изпращане по факс; 

- дата на изпратеното електронно писмо – при изпращане по електронна поща. 

 

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

       Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при и по повод изпълнението на настоящия  договор. 

  

ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

      Чл. 16. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при 

условията, предвидени в Закона за обществените поръчки. 

      Чл. 17. Всеки спор относно тълкуването и действието на настоящия договор ще се урежда 

чрез преговори между страните, а когато е невъзможно постигането на съгласие, същият се 

отнася за решаване пред съответния компетентен съд. 

      Чл. 18. Нищожността на някоя от клаузите на настоящия договор не води до нищожност на 

договора като цяло. 

    Чл. 19. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 

другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария 

адрес.  

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от които един 

оригинал за Изпълнителя, един оригинал за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Приложения: 

1.Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1; 

2.Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №2; 

3.Поименен списък на персонала, за изпълнение на услугата – Приложение №3. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

НАТФИЗ ”Кр.Сарафов”                                                ............................................. 

                                                                                            УПРАВИТЕЛ 

РЕКТОР:............................................             

    проф. д-р Станислав Семерджиев                         

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:......................... 

                                    Кр.Царева 
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 Приложение 7 

 (образец) 

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

ДОКОЛКОТО ......................................[име на Изпълнителя, адрес, ЕИК] (наричан оттук нататък 

“Изпълнител”) е приел в изпълнение на договор  ....................[наименованието на договора], 

който предстои да бъде сключен с НАТФИЗ, да изпълни обществената поръчка с предмет: 

.................................................................(наричан оттук нататък “Договора”) 

 

И КАКТО е указано в споменатия договор, че Изпълнителят трябва да издаде във Ваша полза 

банкова гаранция на стойност 3% (три на сто) от стойността на договора, с която да гарантира 

изпълнението на задълженията си в съответствие с Договора; 

 

И ДОКОЛКОТО ние сме се съгласили да дадем на Изпълнителя гаранция: 

 

СЛЕДОВАТЕЛНО НИЕ ................................................................... [наименование и седалище на 

банката] с настоящото потвърждаваме, че сме Гарант и отговаряме пред Вас от името на 

Изпълнителя, общо до ................................................................................................[размер на 

гаранцията цифром и словом], и се задължаваме безусловно и неотменяемо да Ви платим, при 

получаване на Ваше първо подписано и подпечатано  искане за плащане, деклариращо, че 

Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по Договора и без възражение или основание 

каквато и да е сума или суми общо в рамките на .............................................[размер на 

гаранцията], както е указано по-горе, без да е нужно да доказвате или да показвате основания или 

причини за Вашето искане или за сумата, предявена в искането за плащане.  

 

Тази гаранция е валидна до ........................../дата/ /30 дни след изтичане на договорните 

задължения на Изпълнителя/ и изтича изцяло и автоматично, ако Ваше искане, предявено 

съгласно горепосочените изисквания не е постъпило в ...................................... [банка]  до 

…............ часа на ........................../дата/ на адрес .........................................................................  

 

След тази дата и час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата 

гаранция ни е върнат или не. 

 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след 

връщане на оригинала на същата в ................................................................................... [банка]. 

 

 

  

 

ПОДПИСИ И ПЕЧАТ НА ГАРАНТИТЕ: 

(име на банка или финансова институция, адрес, дата) 

 

 

 

 

 


