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                                                          Раздел II 

Описание предмета на поръчката 
 

2.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е: 
 
„Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване 

на достъпна архитектурна среда за хора с   увреждания до Градска 

художествена галерия – Пловдив“,  в изпълнение на проект с рег. №3-

ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с 

наименование „Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и 

асансьор до залите на постоянната експозиция на Градската художествена 

галерия – Пловдив, ул. „Съборна“ 14А“   

  

2.1.1.Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, цялостно 
окомплектована с всички детайли и елементи, необходими за монтиране 
(наричана за краткост Съоръжението), описани по вид, качество и комплектност 
в Приложение № 1 - Технически спецификации; 
2.1.2.Монтаж на Съоръжението; 
2.1.3.Пускови работи и изпитания; 
2.1.4.Въвеждане в експлоатация и сертифициране. 
 
Забележка: Предметът на договора включва: производство (ако е необходимо), 

доставка, монтаж, извършване на пускови работи и изпитания, както и 

узаконяване на асансьорната уредба. 
 

2.2.Място на изпълнение: 

Сградата на Градската художествена галерия - Пловдив, ул. „Съборна” №14А. 

2.3.  Общи изисквания към участниците 

2.3.1. В обявената процедура може да участва всяко физическо или юридическо 

лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в 

Закона за обществените поръчки, и на изискванията на Възложителя, посочени в 

настоящата документацията за участие. 

2.3.2. Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в 

обединението следва да сключат договор/споразумение помежду си.  

2.3.2.1. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират: 

- че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон 

за изпълнението на настоящата обществена поръчка;  



-  че представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, 

да получава указания за и от името на всеки член на обединението;  

 - че изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са 

отговорност на представляващия обединението/консорциума, и  

- че обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното 

изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението са 

задължени да останат в него до окончателното  изпълнение на обществената 

поръчка; 

- че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и 

поотделно за качественото изпълнение на обществената поръчка, до края на 

срока за изпълнение на договора, независимо от срока, за който е създадено 

обединението / консорциума.  

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

което да представлява обединението при изпълнението на настоящата 

обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след 

подаването на офертата.  

2.3.3. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на  обществената 

поръчка участник, при когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП, а 

именно:Който е  

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 

чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 

260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

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

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, 

отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който 

не е влязъл в сила; 

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

 За когото 5. е установено, че: 



а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор; 

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

че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, 

чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

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

Ще бъдат отстранявани от участие в тази процедура участници, които не 

отговарят на нормативно установените изискванията в ЗОП и на специалните 

изисквания, посочени в документацията за участие, когато е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия; когато е декларирал 

съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник.В случай, че 

участника участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания 

се прилагат за всеки член на обединението/консорциума по отделно. Когато се 

предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за 

подизпълнителя, с оглед на вида и дела на участието. 

2.4.  Специфични  изисквания към участниците 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ – НЕ СЕ ИЗИСКВАТ! 

МИНИМАЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ: 

2.4.1. Участниците трябва да представят Сертификати за типово изпитание и 
Декларации за съответствие на устройствата за безопасност, въжетата и 
компонентите, издадени от производителя на отделните части от Съоръжението, 
съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
асансьорите и техните предпазни устройства. 

2.4.2.За извършване на работите по монтажа на Съоръжението, както и 
проверката на електрическите връзки участникът трябва да разполага с 
технически персонал, като: 
 
2.4.2.1.За извършване на дейностите по монтажа участниците следва да 
притежават най-малко един  специалист, който да притежава първа степен на 
правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, 
поддържане и ремонтиране на асансьори", придобита по реда на Наредба № 3 от 



17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за 
упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране 
на асансьори" и един заварчик (в случай, че се предвиждат такива дейности) със 
степен на правоспособност, придобита по реда на Наредба № 7 от 11 октомври 
2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по 
заваряване, отговаряща на вида заварки. 
 
 

Раздел III 

Изисквания към предлаганото Съоръжение 

3.1. Участниците следва да предложат Съоръжение, отговарящо на техническите 
спецификации, посочени в Приложение № 1 - Технически спецификации на 
настоящата документация. 

3.2. Съоръжението да отговаря на изискванията на Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни 
устройства и норми на безопасност. 

Предложеното Съоръжение следва да е ново, комплектовано с нови оригинални 
компоненти, произведени не по-рано от 2016 г. 

3.3. Предложеното Съоръжение следва да е комплектовано с: 
Техническа документация на български език. Инструкция за 

експлоатация на български език. 

3.5. Предлаганото от участника Съоръжение трябва да отговаря на 
международните стандарти за електробезопасност, електромагнитна 
съвместимост и вибрации. 

 

Раздел IV  

Гаранционен срок 

4.1. Участникът трябва да предложи гаранционен срок на предлаганото 
Съоръжение не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на 
издаване на акт за първоначален технически преглед на Съоръжението. 

4.2. При отказ и/или повреда, поради проявен фабричен дефект, дефекти в 
материала, дефекти в изработката, както и отклонение от показателите, 
определени от производителя на Съоръжението, непредизвикани от неправилно 
съхранение или експлоатация в рамките на гаранционния срок, същите следва да 
бъдат ремонтирани или заменени с нови от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок не повече от 
24 часа след известяването за възникналия проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 
електронна поща или факс. 

 

Раздел V 

Изискване към изпълнението на поръчката 

5.1.Изпълнителят следва да извършва дейностите по т. 2.1. и т.2.1.1 от 
настоящата документация в работното време, установено за ГХГ - Пловдив. 

5.2.Изисквания към доставката 



Изпълнителят следва да достави Съоръжението в съответствие с Приложение № 
1 - Технически спецификации и предложената оферта в сградата на ГХГ - 
Пловдив.  

5.3.Изисквания към изпълнението на доставката на съоръжението 
 
Преди започване на дейностите обекта да бъде обезопасен и да се осигурят 
всички необходими съпътстващи изпълнението средства (греди и конструкции в 
шахтата, монтиране на възли и детайли на новата асансьорна уредба, машини, 
инструменти, осветление в шахтата и др.) за сметка на Изпълнителя. 
 
5.4. Използване на капацитета на трети лица и подизпълнители: 
Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на 
трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на 
критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите 
способности и професионалната компетентност.  
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не 
са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от 
участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое 
от тези условия. 

5.4.Изисквания към монтажа 
 
Изпълнителят трябва да монтира доставеното Съоръжение със свои специалисти, 
притежаващи необходимата квалификация, съгласно изискванията на т. 2.4.2. и 
следващите от документацията, както и да осигури необходимите 
специализирани инструменти или апаратура, в случай, че такива са необходими. 

5.5.Пускови работи и изпитания 
 
5.5.1. Пусковите работи, проби, тестови изпитания и измервания за въвеждане на 
Съоръжението в експлоатация трябва да бъдат проведени след монтажа от 
представители на Изпълнителя в присъствието на представител на Възложителя. 
5.5.2. Изпълнителят трябва да удостовери съответствието на монтираното 
Съоръжение с Наредбата за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (НСИОСАТПУ). 
5.5.3.Разходите за дейностите по т. 5.5.1. и 5.5.2 са за сметка на Изпълнителя. 
5.5.4.След извършване на дейностите по т. 5.5.2 се съставя приемо-предавателен 
протокол, като Изпълнителят предава на Възложителя документите, посочени в 
Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори 
(НБЕТНА) в два екземпляра. 
 
 

5.6. Въвеждане в експлоатация 

5.6.1.Регистриране 
Подготвяне на необходимите документи за регистрация на асансьорната уредба 
пред специализираните органи по техническия надзор, сертифициране и 
въвеждане в експлоатация се извършва от Изпълнителя. 
 
5.6.2.Извършване на първоначален технически преглед. 
 
5.6.2.1.Първоначален технически преглед, съгласно разпоредбите на НБЕТНА се 
осъществява от специализиран орган. Прегледът се извършва в присъствието на 



представител на лицето, монтирало Съоръжението, което е длъжно да осигури 
правоспособен персонал, средства за измерване и контролни тежести за 
извършване на техническите прегледи. 

5.6.2.2.Гаранционния срок за доставената и монтирана асансьорна уредба да бъде 
не по-малък от 2 /две/ години или 24 месеца. 

Раздел VI               

Общи положения свързани с монтажа 

6.1. Монтажа на Съоръжението следва да се осъществи след като се извършат 
предвидените СМР в сградата на ГХГ-Пловдив, свързани с изграждането на 
асансьорната шахта, които ще се извършват от друг изпълнител определен от 
Възложителя. За готовността за извършване на монтажа Възложителят ще 
уведоми допълнително избраният изпълнител, чрез писмо. 

6.2. Към момента на стартиране на настоящата процедура все още Възложителят 
не  е стартирал дейностите по  изпълнение на СМР на асансьорната шахта. 

 
 

Раздел VII  

Срок за изпълнение на поръчката 
 
7.1. Срокът на доставка на Съоръжението, включващ производство (ако е 
необходимо), доставка, монтаж, извършване на пускови работи и изпитания, 
както и узаконяване не може да надвишава  12 (дванадесет) седмици, считано от 
датата на подписване на договора. Уведомлението на Възложителя за готовността 
му за започване на дейностите по монтаж и пускане в експлоатация следва да 
бъде направено след приемо-предавателен протокол за извършена доставка на 
Съоръжението. 

7.2. В срокът, посочен в т. 7.1, е включено и удостоверяването на съответствието 
на монтираното Съоръжение с НСИОСАТПУ по т. 5.5.2. от настоящата 
документация. 

 

Раздел VIII  

Изисквания към офертата 

8.1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 
трябва да подготвят своята оферта в съответствие със законовите изискванията и 
тези на Възложителя. 

8.2. Офертата трябва да бъде представена на български език. Ако участникът 
представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод 
на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да 
бъде официален.  

8.3. Ако участникът е обединение, документите се представят от физическото или 
юридическо лице, с което се доказват съответствието с минималните условия за 
допустимост. 



8.4. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква 
нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника с гриф "Вярно с 
оригинала", подпис и печат. 

8.5. Всички необходими документи, които участникът представя с офертата, 
следва да бъдат във вида, посочен в настоящата документация за участие.  

8.6. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на 
участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно 
упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено пълномощно. 

8.7. Не се допуска представяне на варианти в офертите.  

8.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на 
оферта, посочени в обявата за обществената поръчка и документацията за 
участие в процедурата.  

8.9. Офертата се представя както следва: в запечатан непрозрачен плик.Върху 
плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 
факс и електронен адрес.Всеки участник в поръчката има право да представи 
само една оферта. 

8.10.Офертата на всеки участник трябва да бъде за комплексно изпълнение на 

поръчката. 

8.11.Офертата трябва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на 
Възложителя и образеца, одобрен с настоящата документация. 
 
8.12. Офертата трябва да бъде подписана от лице, което представлява участника 
съгласно търговската му регистрация или от изрично упълномощено за това лице. 
 
8.13. Предлаганата цена се попълва съгласно образеца Ценово предложение от 
настоящата документация. 

 

Раздел IX 

Указания за подготовката на офертата 
9. Офертата следва да съдържа следните документи: 
9.1. Попълнена оферта по образец.; 
9.2. Декларация за приемане клаузите на проекто – договора. ; 
9.3. Административни сведения; 
9.4. Декларация по чл.54, ал.1 от ЗОП; 
9.5. Декларация за ползване на подизпълнител. 
9.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 
9.7.Техническо предложение по образец; 
9.8. Декларация-списък с техническия персонал изискуем съгласно условията на 
настоящата документация. 
9.9. Декларация за срока на валидност на офертата 
9.9.1. Срок за валидност на офертите9. Офертите следва да бъдат валидни не по-
малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на 
офертите.  
9.9.2.  Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в 
процедурата. 



9.9.3. При необходимост възложителят може да изиска чрез писмо или по факс от 
участници да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на 
сключване на договора, при наличие на основания за това. 
9.10.Попълнено ценово предложение по образец; 
9.11. Документ/и доказващ/и, че предлаганото от участника Съоръжение отговаря 

на изискванията от Приложение № 1 - Технически спецификации - Сертификати 

за типово изпитание и Декларация за съответствие на     устройствата за 

безопасност, въжетата и компонентите, издадени от производителя на отделните 

части от Съоръжението. (заверено копне с надпис "Вярно с оригинала", подпис от 

оправомощено лице и мокър печат на участника).                                                                                                                            

9.12. Документ/и доказващ/и че предлаганото от участника Съоръжение отговаря 

на международните стандарти за електробезопасност, електромагнитна 

съвместимост и вибрации. (заверено копне с надпис "Вярно с оригинала",                  

подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).                                                

9.13. Декларация (свободен текст) от участника, че Съоръжението е ново, 

произведено не по-рано от 2016 г., заводски комплектовано с оригинални 

компоненти (кабели и др.). 

9.14. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

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

заетостта и условията на труд; 

9.15. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от 

участник/подизпълнител; 

 

Раздел X 
Начин за образуване на цената и заплащане 

 
10.1. Предложената цена следва бъде посочена в лева и да включва всички 
разходи за изпълнение на поръчката. 

10.2. Начин на плащане - плащането ще се извърши, съгласно проекта на 

договора. 
 

Раздел XI  

Срок и начин за представяне на офертата 

11.1.Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик в 
деловодството  на ГХГ - Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 14А“   

11.2.Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, фирмата, 
адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. 

 

Раздел XII Оценка на офертите 

 

Критерий  - Икономически най-изгодна оферта – най-ниска цена“ 
 



 
Раздел ХІІІ  Разяснение по документацията за участие 

 

При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за 

получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да 

публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на 

обществената поръчка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 Поръчката касае доставка на 1 брой нова хидравлична асансьорна 

уредба, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с   

увреждания до Градска художествена галерия – Пловдив“,  в изпълнение на 

проект с рег. №3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с 

увреждания, с наименование „Осигуряване на достъп на хора с увреждания 

чрез рампа и асансьор до залите на постоянната експозиция на Градската 

художествена галерия – Пловдив, ул. „Съборна“ 14А“   

 Предметът на поръчката включва доставка на 1 бр. нова хидравлична 

асансьорна уредба, цялостно окомплектована с всички детайли и елементи, 

необходими за монтиране (наричана за краткост Съоръжението), описани по 

вид, качество и комплектност в настоящата Технически спецификации; 

 

Предметът на поръчката включва: производство (ако е необходимо), 

доставка, монтаж, извършване на пускови работи и изпитания, както и 

узаконяване на асансьорната уредба. 

1.  Нова хидравлична асансьорна уредба 

          Техническа спецификация на новата асансьорна уредба: 

Вид на асансьорната уредба Хидравличен пътнически 

асансьор  

Товароподемност 630 кг. 8 лица 

Скорост 0,6 м.сек 

Ход 12350 мм. 

Брой спирки 5 бр.; проходен на 180 градуса 

Машинно помещение долно 

Шахта 1800х1900 мм 

Дъно 1400 мм 

Таван  3050 мм 

Кабина      Стандарт 

-Размери 1200х1350х2200 мм. 

-Покритие Ламинат 

-Таван  RAL 
             -Под Винил 

-Парапет Неръждаема стомана 

-Аварийно осветление  Да 

-Гонг Да 

Кабинни врати – 2 бр. Автоматична телескопична 

- Размери  900х2000 мм 

- Покритие INOX 

-Кабинен оператор VVVF 



Шахтни врати – 5 бр. Автоматични телескопични 

-Размери 900х2000 мм 

-Покритие INOX 

Управление Микропроцесорно 

 -Симплекс 

 -Събирателно надолу 

 -Пожарен режим 

 -GSM връзка 

Хидравлични компоненти -Електронно регулиране 

 -Подгревател на маслото 

 -Устройство за предотвратяване на 

непредвидено  движение при 

незаключени врати на кабината 

Ел. захранване 380 V 

Светлина и звукова индикация На всеки етаж и в кабината седем 

сегментен дисплей 

Забележка №1:  

Посочените параметри от техническата спецификация са задължителни за 

изпълнение, така както са визирани.  

Забележка №2: 

Шахтата не е съществуваща към момента на обявяване на настоящата 

поръчка, а ще се изгражда от друг изпълнител преди да бъде доставен 

асансьора. 

Забележка №3: 

Въз основа на чл. 49 от ЗОП, Възложителят уведомява участниците, че ако 

някъде  в  Техническите спецификации е изписан конкретен модел, търговска 

марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би 

довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или на 

някои продукти, участниците следва да имат предвид, че се касае и за 

„еквивалентни такива“, като Възложителят не визира конкретни  модел, 

търговска марка, патенти или др., а същото е използвано единствено за     по-

голяма яснота на участниците при обясненията на Техническата 

спецификация. 

Забележка №4: 

За уточняване условията за доставка и монтаж Участниците в процедурата могат 

да направят при тяхно желание  оглед на място, в работното време  на                          

ГХГ – Пловдив. 
                                                                         

 

                                             



(OБРАЗЕЦ!) 

       ДО 

           ДИРЕКТОРА НА  

           ГХГ - ПЛОВДИВ 

 

ОФЕРТА 

за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка 

 чрез събиране на оферти с обява 

От…………………………………………………………………………………,ЕИК 

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

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

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

ЕГН..........................................., в качеството си на ..............................................................., пълномощно 

рег. №……..…..............…/………………......……год. по описа на нотариус 

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

 с район на действие РС ………....................………...…..., телефон за контакти: 

.......................................факс:......................................., e-mail ………………………………. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
           Желая/ем да участвам/е в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява с предмет:  

„Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на достъпна 

архитектурна среда за хора с  увреждания до Градска художествена галерия – Пловдив“,   в 

изпълнение на проект с рег. №3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с увреждания, 

с наименование „Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до залите на 

постоянната експозиция на Градската художествена галерия – гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 14А“   

 

           В състояние сме/съм да извършим необходимите действия по доставка на предмета на 

поръчката за нуждите на ГХГ-Пловдив. 

              За изпълнение на поръчката няма да използваме/ще използваме следните подизпълнители: 

…………………………………….......…………………………………………………………….…………., 

като дела на участието му/им е ....................%.  

Плащането се извършва в български лева, по банков път, след представяне на фактура, в 

посочен от нас/мен срок на разсрочено плащане, по разплащателна сметка: 

IBAN:………...............…...……………............……, BIC:………………...…….. в банка 

.............................................................. и ДДС сметка: IBAN:………................…………… 

……………………, BIC:……………………….. в банка ...................................................... 

    Предлаганата от нас/мен цена е посочена ценовото предложение, изготвено по утвърдения 

образец. 

Декларирам, че съм запознат, че не се допуска промяна, допълване, съкращаване и/или 

посочване на срок по какъвто и да е друг начин, освен посочения по-горе. Оферти, които са с 

предложен срок по начин, различен от горепосочения, няма да бъдат допускани до участие, оценка и 

класиране в процедурата. 

При изпълнението на поръчката ще се придържам/е точно към указанията на възложителя, 

разпоредбите на сключения договор и действащата нормативна уредба. 

Декларирам, че съм/сме запознат/и, че ако представената оферта от мен/нас оферта не е 

изготвената и подадена съгласно законовите изисквания и тези на възложителя, не съдържа всички 

изискуеми документи, аз/представляваното от мен дружество не отговоря на изискванията  на 



възложителя и/или не докаже този факт с надлежните документи, няма да бъде до участие в 

процедурата, оценка и класиране.  

В случай, че бъда определен за изпълнител ще представя всички документи, необходими за 

подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя. 

            

Към настоящата оферта прилагам следните документи: 

 

Списък на представените документи: 

         1. Декларация за приемане клаузите на проекто – договора; 

2. Административни сведения; 

3. Декларация по чл.54, ал.1 от ЗОП; 

4.Декларация за ползване на подизпълнител; 

5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

6.Техническо предложение; 

7.Декларация-списък с техническия персонал, изискуем съгласно условията на 

документацията; 

8. Декларация за срока на валидност на офертата; 

12.Попълнено ценово предложение; 

13.Декларация (свободен текст), че предлаганото съоръжение е ново, произведено не по-

рано от 2016 г., заводски комплектовано с оригинални компоненти (кабели и др.); 

14. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 

15. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител; 

16.Други документи/сертификати изискуеми съгласно условията на документацията: 

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

 

 

 

 

 

Дата………………. 2017 год. 

 

Подпис и печат на кандидата:__________________ 

 

/…………………………/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ОБРАЗЕЦ!) 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

 

1.Наименование на участника:……………………………………………………………………. 

2. Седалище и адрес на управление: град ………………………………………………………., 

улица/булевард: ”……………………………………………………………………………...….”, 

№……….., вх………, етаж…………………..;пощенски код:…………………………………; 

3. Адрес за кореспонденция: град …………………………………………………….…………., 

улица/булевард: ”……………………………………………………………………………...….”, 

№……….., вх………, етаж…………………..;пощенски код:…………………………………..; 

4. Актуален телефон за контакт:………………………………………………………………….; 

5.Факс……………………………………………………….………………………………………; 

6. Е- mail  адрес…………………………………………………………………………………….; 

7. Лица, представляващи участника, съгласно приложен документ за актуална регистрация от 

компетентен орган / съгласно данни от търговския регистър: 

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

8.  Участника   се представлява заедно или поотделно от изброените 

лица:………………………………………………………………………………………. 

9.БУЛСТАТ/ЕИК…………………………………………………………………………… 

10. Обслужваща банка:……………………………………………………………………, 

номер на  банкова сметка по която ще бъде възстановена гаранцията за 

участие…………………………………………………………………………………………, 

Титуляр на сметката: 

………………………………………………………………………………………………….; 

11. Друга информация за участника: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

Управител/Представител: .............................                                                                                                                                                                    

                                                                /подпис и печат/ 

 



(ОБРАЗЕЦ!) 

                                               ДО 

    ДИРЕКТОРА НА ГХГ-ПЛОВДИВ 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка 

чрез събиране на оферти с обява 

От…………………………………………………………………………………,ЕИК 

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

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

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

ЕГН..........................................., в качеството си на ..............................................................., пълномощно 

рег. №……..…..............…/………………......……год. по описа на нотариус 

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

 с район на действие РС ………....................………...…..., телефон за контакти: 

......................................................................................., e-mail ………………………………. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

           Във връзка с участието ми в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична 

покана с предмет: „Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на 

достъпна архитектурна среда за хора с  увреждания до Градска художествена галерия – Пловдив“,   

в изпълнение на проект с рег. №3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с 

увреждания, с наименование „Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до 

залите на постоянната експозиция на Градската художествена галерия – гр. Пловдив, ул. 

„Съборна“ 14А“ , предлагам: 

 

За осъществяването на обществената поръчка цена в размер на 

.....................................(........................................................................................................) лева без 

включен ДДС за производство (ако е необходимо), доставка, монтаж, извършване на пускови 

работи и изпитания, както и узаконяване на асансьорната уредба..  

 

Обща крайна стойност на договора ........................................лв. с включено ДДС 

(Оферти на стойност над 40 000 /четиридесет хиляди/ лева без ДДС няма да бъдат 

приемани.  Участници предложили по-големи суми ще бъдат отстранявани). 

 

Предложената цена е окончателна и няма да бъде променяна в хода на изпълнение на 

обществената поръчка. 

            Декларирам, че съм запознат, че предложената обща крайна цена ще бъде използвана при 

оценяването на подадената от мен/нас оферта, като няма да имам право на корекции и/или позоваване 

на грешка. 

Декларирам, че при разлика между цената, изписана с цифри и тази, изписана с думи, за 

валидна следва да се счита цената, изписана с думи. 

 

Дата………………. 2017 год. 

Подпис и печат на 

кандидата:__________________ 



(ОБРАЗЕЦ!) 

ДО  

ДИРЕКТОРА   

НА ГХГ-ПЛОВДИВ 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

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

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

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

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

................................................................., ЕИК .........................................................., със седалище и 

адрес на управление: 

..............................................................................................................................., с настоящето:  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Аз /представлявания от мен/нас участник, 

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 бр. нова 

хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с  

увреждания до Градска художествена галерия – Пловдив“,   в изпълнение на проект с рег. №3-

ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с наименование 

„Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до залите на 

постоянната експозиция на Градската художествена галерия – гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 

14А“, удостоверявам/е и потвърждавам/е, че представляваният от нас/мен участник отговаря на 

изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.  

 

Декларирам следните параметри на гаранционното обслужване: 

Условия на гаранционен сервиз Параметри 

1 2 

1. Време за реакция …………../до 48 часа  

 

 

 

2. Време за отстраняване на 
повредата 

………...../до 72 часа  

 

 

 

3. Продължителност на 
гаранционния период 

………… месеца /не по-малко от 24 месеца/ 

 

1. Ще доставим, монтираме, пуснем в експлоатация и узаконим съоражението в срок до 

.................... седмици /съгласно офертата, но не повече от 12 седмици/ от подписване на 

договора. 

2. Предлаганото съоражение  отговаря на изискванията, описани в Техническата 

спецификация. 

3. Като приложение към настоящото техническо предложение представяме и каталози на 

български език и необходимата техническа документация, от които са видни конкретните 

параметри за доказване на съответствието на съоражението с изискванията на техническата 

спецификация. 

4. Офертата ни включва доставка на един нов асансьор,  монтаж на новият асансьор, 

пускане в експлоатация и узаконяване на съоражението. 



5. Предложеното съоражение е фабрично ново, произведено не по-рано от 2016 год. и не 

е било демонстрационно. 

6. Място за изпълнение на дейностите по доставката, предмет на настоящата обществена 

поръчка е: франко сградата на ГХГ - Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Съборна” № 

14А. 

7. Предлагаме на Възложителят офертата си за доставка на съоражение със следните 

технически изисквания, отговарящи на поставените изисквания в Техническите спецификации, 

а именно: 

 

Вид на асансьорната уредба  

Товароподемност  

Скорост  

Ход  

Брой спирки  

Машинно помещение  

Шахта  

Дъно  

Таван   

Кабина  

-Размери  

-Покритие  

-Таван   
             -Под  

-Парапет  

-Аварийно осветление   

-Гонг  

Кабинни врати – 2 бр.  

- Размери   

- Покритие  

-Кабинен оператор  

Шахтни врати – 5 бр.  

-Размери  

-Покритие  

Управление  

  

  

  

  

Хидравлични компоненти  

  

  

Ел. захранване  

Светлина и звукова 

индикация 

 



 

Разполагам/е с необходимите опит, човешки ресурси и възможности за точното и 

коректно изпълнение на обществената поръчка за целия срок на договора.  

Разполагам/е с опитен и квалифициран персонал, който ще отговаря за изпълнение на 

поръчката. 

Предлагам/е да изпълня/им без резерви и ограничения, дейностите по предмета на 

обществената поръчка. 

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

до изтичане на 90 (Деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на 

офертите. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

   

Забележка: Всеки участник представя техническо предложение, съдържащо: 

1.Каталози на български език и необходимата техническа документация, от които са 

видни конкретните параметри за доказване на съответствието на съоражението с изискванията 

на техническата спецификация. 

2.Сертификати на основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при 

изпълнението на поръчката, издадени от акредитирани институции или агенции, 

удостоверяващи съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации 

или стандарти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се 

представят задължително и в превод на български;  

3.Документ/и доказващ/и, че предлаганото от участника Съоръжение отговаря на 

изискванията по т. 2.2. от Приложение № 1 - Технически спецификации - Сертификати за 

типово изпитание и Декларация за съответствие на   устройствата за безопасност, въжетата и 

компонентите, издадени от производителя на отделните части от Съоръжението. 

4.Документ/и доказващ/и че предлаганото от участника Съоръжение отговаря на 

международните стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост и вибрации. 

 
Правно обвързващ подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ОБРАЗЕЦ!) 

 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

За срока на валидност на офертата  

 

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

. 

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

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

гр.  ............................ 

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

................................................................., ЕИК .........................................................., със седалище и 

адрес на управление: ............................................................................................................................... 

– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 бр. 

нова хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда за 

хора с  увреждания до Градска художествена галерия – Пловдив“,   в изпълнение на проект с 

рег. №3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с наименование 

„Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до залите на 

постоянната експозиция на Градската художествена галерия – гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 

14А“, с настоящата:      

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

1. Срокът на валидност на офертата, представена от участникът, когото представлявам 

е в размер на …………….. календарни дни (не по-малко от 90 календарни дни) . 
 

  

 

Правно обвързващ подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ОБРАЗЕЦ!) 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

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

. 

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

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

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

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

................................................................., ЕИК .........................................................., със седалище и 

адрес на управление: ............................................................................................................................... 

– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 бр. 

нова хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда за 

хора с  увреждания до Градска художествена галерия – Пловдив“,   в изпълнение на проект с 

рег. №3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с наименование 

„Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до залите на 

постоянната експозиция на Градската художествена галерия – гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 

14А“,   с настоящата:      

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

 

Представляваното от мен участник ще ползва/няма да ползва подизпълнители. 
(излишното се зачертава) 

Подизпълнител, които ще бъдат ползвани при изпълнение на горепосочената 

поръчка:..................................................................................................................................................... 

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

............................................................................(име, ЕГН/ЕИК, адрес, представляващ). 

Дейностите, които ще изпълнява като подизпълнител и размера на участието/дела  в % 

са, както 

следва:............................................................................................................................................. 

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

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

.............. (избройте конкретните дейности и техния дял  от обекта на обществената 

поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя).  

 

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

неверни данни. 

 

 

Правно обвързващ подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

  

  

  

  

 



 

(ОБРАЗЕЦ!) 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на достъпна 

архитектурна среда за хора с  увреждания до Градска художествена галерия – Пловдив“,   в 

изпълнение на проект с рег. №3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с 

увреждания, с наименование „Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и 

асансьор до залите на постоянната експозиция на Градската художествена галерия – гр. 

Пловдив, ул. „Съборна“ 14А“,  

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

. 

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

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

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

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

................................................................., ЕИК .........................................................., със седалище и 

адрес на управление: 

..............................................................................................................................., с настоящата: 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

 

Представляваният(ото) от мен .................................................................................. 

(посочете лицето, което представлявате) е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника 

........................................................................................................... (посочете участника, на който сте 

подизпълнител) при изпълнение на горепосочената поръчка.  

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието ни в % 

са, както следва: ..................................................................................................................................... 

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

.........................................................................................(избройте конкретните части и техния обем от 

обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).  
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да 

участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

Правно обвързващ подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

 

 

 



(ОБРАЗЕЦ!) 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за приемане условията на проекто -договора 

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

. 

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

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

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

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

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

и адрес на управление: 

............................................................................................................................... – участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 бр. нова 

хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора 

с  увреждания до Градска художествена галерия – Пловдив“,   в изпълнение на проект с рег. 

№3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с наименование 

„Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до залите на 

постоянната експозиция на Градската художествена галерия – гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 

14А“,  с настоящата:      
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Запознат съм с всички условия и предмета на настоящия проекто-договор и ги 

приемаме без възражения. 

  
 

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

неверни данни. 

 

 

Правно обвързващ подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(ОБРАЗЕЦ!) 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

по чл. 54, ал.1 от Закона за обществените поръчки  

 

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

. 

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

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

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

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

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

и адрес на управление: 

............................................................................................................................... – участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 бр. нова 

хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора 

с  увреждания до Градска художествена галерия – Пловдив“,   в изпълнение на проект с рег. 

№3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с наименование 

„Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до залите на 

постоянната експозиция на Градската художествена галерия – гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 

14А“, с  настоящата  
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

  
 1.Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, 

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

 2. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

 3. Участникът, когото представлявам няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

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

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

освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

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

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

 5. Не е е установено, че: 

 а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 6. Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 

305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

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

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

 

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 

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

която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 
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служебно на възложителя:......................................................................(моля попълнете, когато е 

приложимо) 

 

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя 

незабавно при настъпването им. 

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от 

съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства. 

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

неверни данни. 

 

Правно обвързващ подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице  

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т   Н А   Д О Г О В О Р 

                   №…………..…/..………….2017 год. 

 

 Днес, ........ 2017 г., в гр. Пловдив, след проведена процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 
„Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на достъпна 

архитектурна среда за хора с  увреждания до Градска художествена галерия – Пловдив“,   в 

изпълнение на проект с рег. №3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с 

увреждания, с наименование „Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и 

асансьор до залите на постоянната експозиция на Градската художествена галерия – гр. 

Пловдив, ул. „Съборна“ 14А“, и на основание чл. 20, ал. 3 от ЗОП, между: 
 
1. ГХГ-Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 
№14А, БУЛСТАТ ……………………., представляван от Красимир Линков – 
Директор и  …………………………………… – главен счетоводител от една 
страна, наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 

И 
2 .............................................................................................................................  , със 

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

ЕИК (БУЛСТАТ) ............................., представляван от  ..................................   
действащ в качеството си на  .... ....................., ЕГН .........., от друга страна, 
наричана ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи този договор за обществена поръчка. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

„Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на 

достъпна архитектурна среда за хора с  увреждания до Градска художествена 

галерия – Пловдив“,   в изпълнение на проект с рег. №3-ДА/02.03.2017 г., 

финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с наименование 

„Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до залите 

на постоянната експозиция на Градската художествена галерия – гр. Пловдив, 

ул. „Съборна“ 14А“,  монтаж на новият асансьор, пускане в експлоатация и 

узаконяване на асансьора,  наричан по-долу „Съоръжението”.  

(2) Договорът е свързан с изпълнението на проект с рег. №3-ДА/02.03.2017 г., 

финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с наименование „Осигуряване 

на достъп на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до залите на постоянната 

експозиция на Градската художествена галерия – гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 

14А“, Проект № 11-ДА/07.03.2017 г. 

(3) Дейностите по договора се осъществяват съгласно Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото предложение, направено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка. 



(4) Асаньорът ще обслужва общо 5 спирки.  

 

ІІ. КАЧЕСТВО 

 

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ качеството на 

съоръжението, съгласно техническите изисквания, със съответните сертификати 

и паспорти, издадени от производителя на съответното съоръжение.  

 

 

ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.3. (1) За изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящия 

договор, съобразно чл. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на ...................... лева 

(...........................................................) без ДДС или в размер на ...................... лева 

(...........................................................) с включен ДДС.  

(2.) Цената по предходната алинея включва всички разходи за транспорт, 

застраховки, мита, данъци, такси, монтаж, пускане в експлоатация и узаконяване 

на асансьора.  

(3) Размерът на дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цена по ал. 1 е окончателен и не 

подлежи на предоговаряне.  

Чл. 4. (1) Посоченото в чл. 3 възнаграждение за изпълнение на поръчката ще бъде 

заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

4.1. 30% от сумата по чл. 3, ал.1 от настоящия договор, в размер на ……… лева 

без ДДС или ………….. лева с ДДС, в 5-дневен срок след сключване на договора; 

3.2. 45% от сумата по чл. 3, ал.1 от настоящия договор, в размер на ………… лева 

без ДДС или ………………. лева с ДДС, след доставка на асансьорната уредба на 

обекта, удостоверено с подписан без забележки  приемо-предавателен протокол. 

3.3. 25%  от сумата по чл.3. ал.1 от настоящия договор, в размер на ……… лева 

без ДДС или  ………… лева с ДДС (окончателно плащане) –   в 5 (пет) дневен 

срок след завършване на монтажа, пускане в експлоатация и узаконяване на 

асансьорната уредба, установено с окончателен двустранно подписан без 

забележки  приемо-предавателен протокол. 

Чл. 5. (1) Плащанията от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 

извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при: 

Банка: ………………………. 

IBAN: ………………………. 

BIC: ………………………….  

(2) При промяна на банковата сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно 

да уведоми за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като му посочи новата си банкова сметка. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва плащане при непълно и/или некачествено 

извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности преди отстраняване на всички 

недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на 

недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  



 

V. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА. ОПАКОВКА. МОНТАЖ 

 

Чл.6. (1) Мястото на доставка и монтажа на асансьорната уредба по смисъла на 

договора е сградата на ГХГ  – Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Съборна” 

№ 14А.  

(2) Предаването и приемането, както и монтажа, пускане в експлоатация и 

узаконяване на асансьорната уредба  се удостоверява с приемо-предавателен 

протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора, 

след представяне от страна на Изпълнителя на ревизионна книга, документация с 

технически данни и характеристики на асансьора, съставните му части и 

предпазните му устройства – в два екземпляра; Инструкциите от Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните 

предпазни устройства - в два екземпляра; Декларация за съответствие със 

съществените изисквания, определени с Наредбата за съществените изисквания и 

оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства - за 

пуснатите на пазара след влизането й в сила – в два екземпляра.  

Чл.7. Асансьора следва да бъде доставен в подходяща опаковка, която да го 

предпазва от повреди по време на транспортирането му, както и да обезпечава 

безаварийното му натоварване и разтоварване.  

Чл.8. (1) Срокът за доставката и монтажа, пускане в експлоатация и узаконяване 

на асансьорната уредба  е до ….. (………) седмици от подписването на договора.  

(2) Извършената доставка и монтаж на съоръжението, пускане в експлоатация и 

узаконяване на асансьорната уредба, приети без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

се удостоверяват с подписване на приемо-предавателен протокол, подписан от 

упълномощени представители на двете страни.  

Чл.9. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката ще бъде 

прехвърлен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след извършване на доставката в пълен обем и 

монтажа и подписването на приемо-предавателния протокол.  

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. да изпълни доставката и монтажа на асансьорната уредба съобразно 

договорения срок, като организира и координира цялостния процес;  действащата 

нормативна уредба в Република България и  действащите норми по ЗБУТ;  

2. да влага  качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на 

техническите изисквания на Европейския съюз и по БДС; 

3. да обезпечи необходимите за работата му машини и съоръжения; 

4. при необходимост, да осигури документи от съответните инстанции за 

осъществяване на дейността по този договор 

5. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно 

допуснати от него грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

6. да прехвърли собствеността, чрез предаване на съоръжението, предмет на 



договора в съответния вид, в срока, в договореното количество, качество, 

технически параметри, по начините и на мястото, определени с този договор;  

7. при констатиране на недостатъци към момента на приемане на 

съоръжението, да го замени за своя сметка с друго от същия вид и договореното 

качество;  

8. да извърши доставката и монтажа, пускане в експлоатация и узаконяване 

на асансьорната уредба е до ………..(……..)седмици от подписването на 

договора.  

9. да отстранява за своя сметка всички появили се дефекти в периода на 

гаранционния срок на доставеното и монтирано съоръжение;  

10. да пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър стопанин, 

като при евентуално нанесени щети ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява за своя 

сметка;  

11. да определи конкретните лица, които ще извършват монтажните работи, 

като уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок не по-късно от три дни преди започването 

им и му представи списък на лицата /работниците/, които следва да бъдат 

допуснати на мястото на изпълнението, а при възникване на последващи 

промени, да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

12. да оцени съответствието на асансьора със съществените изисквания в 

съответствие с изискванията на чл. 40 ал.1 от Наредбата за съществени 

изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни 

устройства и удостовери това с маркировка и ЕО декларация за съответствие, 

съгласно приложение 12 „Б“ от същата наредба.  

13. след монтирането, пускането в експлоатация и узаконяване на 

асансьорната уредба да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверени техническата 

документация и ревизионната книга, съгласно Наредбата за безопасната 

експлоатация и техническия надзор на асансьори.  

14. Изпълнителят се задължава при издаване на фактури по настоящият 

договор да изписва следния текст: „Дейност свързана с изпълнение на  проект с 

рег. №3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с 

наименование „Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и 

асансьор до залите на постоянната експозиция на Градската художествена 

галерия – гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 14А“. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи договореното възнаграждение в срока и по начина определени в 

настоящия договор при пълно и точно изпълнение предмета на договора.  

2. да иска от Възложителя приемане на направената доставка и другите дейности, 

когато същите са реализирани качествено и в срок.  

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

1. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение на поръчката, 

съгласно чл.3 от договора;  

2. да съдейства за изпълнението на договорените работи;  



3. да определи лица, които да приемат доставката и да осъществят текущ 

инвеститорски контрол върху изпълнението – указанията им са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

4. заплати уговорената цена в сроковете и условията, предвидени в договора.  

Чл.12.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. да откаже получаването на съоръжението и подписването на протокола по чл.7, 

ал. 2, ако същото не съответства по вид, технически параметри, количество и 

качество на договореното.  

2. да получи изпълнението на поръчката, съгласно уговореното в договора;  

3. на рекламация относно качеството на доставената по договора техника при 

условията на настоящия договор.  

4. да прекрати едностранно договора в случаите, предвидени в чл. 20. 

 

VІІ. РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

 

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че съоръжението е ново и е в пълно 

съответствие с изискванията по договора.  

(2) Гаранционният срок на съоръжението е по предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

предвиден в Техническото предложение, неразделна част от настоящия договор и 

започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол. 

Гаранционните срокове, които са приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

минималните гаранционни срокове са: 

- за асансьорната уредба -  ........; 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва след получаване на писмено уведомление от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани за своя сметка всички проявили се в гаранционния 

срок дефекти. Гаранционният срок се удължава със срока за отстраняването им.  

(2) При поява на дефекти по време на гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от установяването им. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до ……………часа от получаване на 

писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да реагира, като изпрати екип на обекта за 

отстраняване на дефекта. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до ……………..часа от пристигане на 

обекта и констатиране на дефекта да отстрани за своя сметка появилите се в 

гаранционния срок дефекти.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за дефекти в изпълнените видове 

работи, появили се в резултат на неправилна експлоатация след приемането на 

обекта. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.14. Настоящият договор може да бъде прекратен:  

1. по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.  

2. при неизпълнение на някое от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора с 

5-дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  



3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които 

той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено 

уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.  

Чл.15. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част 

от нея, или изискванията за нея съгласно договора, или не изпълни други 

договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 на сто за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10 (десет) на сто от стойността на доставката.  

Чл.16. За неизпълнението на други задължения, посочени в договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 10 (десет) на сто от цената по 

договора.  

Чл.17 (1) При прекратяване на договора по чл. 14, т. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) При прекратяване на договора по чл. 14, т. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената и неразплатена доставка, доказана с фактура.  

(3) При прекратяване на договора по причините, посочени в чл. 14, т. 2., 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 (десет) 

на сто върху стойността на договорената, но неизпълнена доставка.  

Чл. 18. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

които са в резултат от неспазване на условията по този договор, се възстановяват 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 19. При неотстраняване на появили се дефекти в гаранционните срокове по 

чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността на 

направените разходи за отстраняването им, както и обезщетение за претърпени 

щети и пропуснати ползи  

 

IХ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.20.  Страните по договора за обществена поръчка  могат да го изменят 

единствено при условията предвидени в ЗОП.  

 

X. ПОДСЪДНОСТ 

 

Чл.21. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия 

договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, 

породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, 

страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.  

Чл.20. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на 

договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от 

компетентния съгласно българското законодателство съд.  

 

ХI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 



Чл.22. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора 

се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка 

или куриерска служба. Когато някоя от страните по договора предостави на 

другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, 

при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за 

валидни се считат записите на хартиения носител.  

(2)За целите на настоящия договор страните определят следните лица за контакти 

и съответната контактна информация:  

 

За Възложителя:  

Име: ...........................................................................  

Адрес: .......................................................................  

Тел..............................................................................  

 

За Изпълнителя:  

Име: ............................................................................  

Адрес:.........................................................................  

Тел...............................................................................  

 

(3) Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по 

договора на трети лица.  

(4) За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите 

разпоредби на българското гражданско законодателство.  

(5) Всяка от страните по този договор се задълбава да не разпространява 

информация за другата страна, станали й известна при или по повод сключването 

и изпълнението на този договор.  

(6) Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни и се 

подписа от страните както следва: 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ………………            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………… 

                                       /Красимир Линков/                                              

Директор на ГХГ - Пловдив  

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ……………………  

                                          /………………………./  

 

 

 

 



(ОБРАЗЕЦ!)  

Декларация – списък на техническия персонал изискуем съгласно условията на 

документацията 

 

 

№ Трите имена   на 

лицата, на 

разположение на 

участника за 

изпълнение на 

работите  

Определена роля в 

изпълнението  

Образователно – 

квалификационна 

степен 

Опит, както следва: 

 

Посочва се и специфичния опит 

за доказване на посочено в 

обявлението мин. изискване. 

1     

2     

n     

 

 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Наименование на участника и 
печат  

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ОБРАЗЕЦ!)  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП за спазени задължения, свързани с 

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

условията на труд. 

Долуподписаният/ата: 

____________________________________________________, 

(име, презиме, фамилия) 

с ЕГН: _________________, с лична карта № __________________, издадена на 

____________г. от __________________, в качеството ми на 

____________________ на _________________________________________, с 

ЕИК/Булстат ________________________ 

 (наименование и правна форма на лицето) 

____________________________________________________________________ 

(седалище и адрес на управление/ за кореспонденция) 

Участник в обществена поръчка, провеждана по реда на Глава 26 от ЗОП с 

предмет: „Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на 

достъпна архитектурна среда за хора с  увреждания до Градска художествена галерия – 

Пловдив“,   в изпълнение на проект с рег. №3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за 

хората с увреждания, с наименование „Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез 

рампа и асансьор до залите на постоянната експозиция на Градската художествена галерия 

– гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 14А“,  

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. При изготвяне на офертата са спазени задължения, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд. 

Място: ___________ 

Дата: __.__.______ г. 

Подпис и печат: _________________________________ 

(_______________________________) 

(име, длъжност) 



(ОБРАЗЕЦ!)  

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я[1] 

по чл.3, т.8[2] и чл.4[3] от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

от участник / подизпълнител 

  

Долуподписаният/ата/ 

                                                                                                            , 

/собствено бащино фамилно име / 

ЕГН                                       , притежаващ/а лична карта № 

                                                     , издадена на                                     от 

                                                                 , с постоянен адрес:                                     

                                                                                              ____ 

в качеството си на лице по чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП а 

именно:                                                       

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, 

пр./ 

в 

                                                                                                                                            

           

/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 

ЕИК/БУЛСТАТ във връзка с участието на дружеството/ обединението в избора 

на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 бр. нова хидравлична 

асансьорна уредба, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с  увреждания 

до Градска художествена галерия – Пловдив“,   в изпълнение на проект с рег. №3-

ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с наименование 

„Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до залите на 
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постоянната експозиция на Градската художествена галерия – гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 

14А“, при условията и по реда, определени  в Глава двадесет и шеста от ЗОП  

  

Д Е К Л А Р И Р А М: 

  

1. Представляваното от мен дружество е / не е регистрирано в юрисдикция 

с  

/ненужното се зачертава/ 

преференциален данъчен режим, а именно: 

______________________________________. 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, 

регистрирани в  

/ненужното се зачертава/ 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: 

__________________________. 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл.4, 

т.______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици. 

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 5, ал. 3 и чл. 6, ал. 4 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал.2 от Заключителните 

разпоредби на същия. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

  



Дата                            г.                                       ДЕКЛАРАТОР:                

_________ 

  

Гр.                                                                                                                    

/подпис/ 

  

 

[1] Когато участникът е обединение/ консорциум тази декларация се 

подава и от всички участници  в обединението/консорциума.   

[2] Чл. 3, т. 8 – „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко 

или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за 

обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо 

от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим.” 

[3] Чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

„Чл.3 не се прилага: 

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

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се 

търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално 

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

дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 

колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са 

обявени по реда на съответния специален закон; 
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2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице 

за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила 

спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила 

споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно 

дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - 

физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - 

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

за Европейското икономическо пространство; 

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

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на 

периодични печатни произведения и е представило информация за 

действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения.” 

 

 

 

 


