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ЧАСТ І. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Приложени са в отделен документ към настоящата документация ! 

   



                                                                      
 

Този документ е създаден в рамките на Проект BG16M10P002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта 

като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г., финансиран по силата на 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №.Д-34-106/21.10.2019 г., сключен между 

Министъра на околната среда и водите и ВрИД кмет на община Стара Загора.  

 

 

 

 

 

ЧАСТ ІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТАТА 

 

Методиката за комплексна оценка и начинът за определяне на оценката по всеки 

показател са приложени в отделен документ към настоящата документация ! 
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ЧАСТ ІІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ, 

КАКТО И ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТИТЕ 

 

РАЗДЕЛ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Възложител на поръчката: 

Възложител на настоящата обществена поръчка е Управителят на „ТРОЛЕЙБУСНИ И 

АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”. 

Телефон: 042 605 274 

Факс: 042 605 264  

Интернет адрес: http://tpsz.bg/ 

Е-mail: trz@szprevozi.com 

Профил на купувача: http://tpsz.bg/поръчки 

 

2. Предмет на поръчката:  

Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

33 нови 12-метрови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях за 

нуждите на обществения транспорт в Стара Загора“ и включва дейности по доставка и 

въвеждане в експлоатация на нови електрически автобуси за обществен транспорт и 

допълнително оборудване за тях, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно 

описани в Технически спецификации, неразделна част от настоящата документация. 

 

3. Обект на настоящата обществена поръчка:  

„Доставка“ - по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗОП. 

 

4. Вид на процедурата:  

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП. 

 

5. Правно основание за откриване на процедурата:  

чл. 3, ал. 1, т. 2, предложение първо, чл. 5, ал. 4, т. 2, чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“, чл. 18, ал. 1, т. 

1 във вр. чл. 132, предложение първо и чл. 133 ЗОП. 

 

6. Фактическо основание за провеждане на процедурата:  

Необходимост от доставка и въвеждане в експлоатация на 33 нови 12-метрови електрически автобуси 

и допълнително оборудване към тях за нуждите на обществения транспорт в Стара Загора . 

 

7. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е:   

Обща прогнозна стойност е 42 405 000.00 (четиридесет и два милиона четиристотин и пет 

хиляди) лв. без ДДС. 

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС.  

В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, 

описани в техническите спецификации по вид и обхват, включително, но не само всички 

разходи за материали, изработка, опаковка, доставка, транспортни, товарно-разтоварни 

дейности и други разходи, включително с необходимите за регистрацията документи и 
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документи за платени данъци, мита, такси, за провеждането на предвиденото обучение на 

персонала на Възложителя и всички останали задължения на Изпълнителя.  

Оферираната от участника цена за изпълнение не трябва да надвишава посочената прогнозна 

стойност. При неизпълнение на това изискване, участникът ще бъде отстранен.  

 

8. Източник на финансиране:  

Финансирането на поръчката е свързано с Проект BG16M10P002-5.004 „Мерки за адресиране 

на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ приоритетна ос 5 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020г., финансиран по силата на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 

(АДБФП) №.Д-34-106/21.10.2019 г., сключен между Министъра на околната среда и водите и 

ВрИД кмет на община Стара Загора.  

 

9. Начин на плащане: 

 Плащанията ще се извършват съгласно условията на договора. 

 

10. Място на изпълнение:  

Франко Автобусно депо на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, гр. Стара 

Загора, кв. „Индустриален”, с платени мита и такси.  

 

11. Срок на изпълнение на поръчката: За целите на поемане на ангажименти и офериране на 

конкретни срокове за изпълнение в настоящата обществена поръчка Възложителят дефинира 

два срока на изпълнение. Първият срок включва времето от сключване на договора до момента 

на изпълнение на дейностите по доставката, включително и провеждането на обучениение ( 

доставка на електрическите автобуси, оборудването към тях, зарядните станции и цялото 

допълнително оборудване със съоръжения и системи, доставката на всички присъдружни 

инструменти, принадлежности и документаця, включително и провеждане на предвидените 

обучения), без дейностите по гаранционната поддръжка и мониторинг. Продължителността на 

този срок е по предложение на участника, като същия не следва да надвишава 540 дни от 

сключването на договора за възлагане на настоящата поръчка. В рамките на този срок 

участникът следва да дефинира и предложи (а след това и да спази) предвидените от него 

междинни срокове за изпълнение на конкретните доставки на оборудване и съоръжения, както и 

съпътстващите изпълнението дейности. За целта участникът следва да представи Времеви 

линеен график, към своето Техническо предложение, съставен съобразно изискванията на 

Техническата спецификация.  

 Вторият дефиниран срок от възложителя е срокът, който включва освен срока за 

изпълнение на доставките по договора и времето, през което изпълнителят е ангажиран с 

изпълнение на гаранционни задължения по отстраняване на установени гаранционни дефекти, 

както и мониторинг за времето на гаранционния ангажимент. Този срок приключва с 

изтичането на най-дългия по време предложен гаранционен срок. Той се предлага индиректно 

от участниците чрез предложенията за времето на гаранционните срокове, което той поема като 

ангажимент. Този срок формира и срока на действия на сключения между страните договор.       

 

12. Варианти в офертата:  
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Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертата. 

 

13. Разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата:  

Разходите за изготвяне на офертите и за участие в процедурата са за сметка на участниците. 

Възложителят не участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от 

процедурата. 
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РАЗДЕЛ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.  

 

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български 

или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява обекта на поръчката, съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено, които отговарят на изискванията, 

регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в 

настоящата документация и обявление за обществена поръчка. 

 

 

*** „Законодателство на държавата, в която участникът е установен” по смисъла на § 2, т. 

15 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е: 

а). за физическите лица - отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на 

международното частно право; 

 

б). за юридическите лица - правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса 

на международното частно право; 

 

в). за обединенията или други образувания, които не са юридически лица - правото на 

държавата, в която са регистрирани или учредени. 

 

2. Не се допуска представянето на различни варианти на оферти. 

 

3. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват 

при възлагането на поръчката. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за 

възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или на правната му 

форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната 

услуга в държавата членка, в която са установени. 

  

4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществената поръчка има право да представи 

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

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

 

5. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  

 

6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. 

 

*** "Свързани лица" по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

  

7. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в 

офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.  
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8. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 ЗОП не поставя 

и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител 

участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

 

9. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите 

изисквания или на някое от условията на възложителя в тази документация. Възложителят 

не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е: 

• представена в незапечатана или прозрачна опаковка; 

• представена в опаковка с нарушена цялост; 

• представена след изтичане на крайния срок за получаване. 

 

10.  Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

участник, когато: 

10.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 

192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от 

Наказателния кодекс; 

 

10.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 10.1, в друга 

държава членка или трета страна; 

 

10.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 

2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт 

на компетентен орган; 

 

Забележка: Точка 10.3. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

 

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

 

10.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на 

основания за отстраняване или декларираното изпълнение 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; 

 

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

на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 

301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен; 
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10.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

 

*** „Конфликт на интереси“ по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за обществените поръчки: е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него 

лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената 

поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага 

по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 

безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 
Забележка:  Основанията по  т. 10.1, 10.2 и 10.7 се отнасят за лицата, които представляват 

участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е 

вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато 

в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, 

които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. 

Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се 

представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по се отнасят и за това физическо лице. 

Забележка:  

Лицата по т. 10.1, 10.2 и 10.7 са, както следва: 

1). при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2). при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския 

закон; 

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

еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

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

закон; 

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

6). при едноличен търговец - физическото лице-търговец; 

7). при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични 

права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

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

9). при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

10). при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

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

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

съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

В случаите по т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само 

от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата 

информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както 

и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 ЗОП независимо от наименованието 

на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат. 

 

10.8. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му 

прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 
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случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на 

договора; 

 

От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник, когато 

Възложителят установи наличие на описаните в т. 10 от настоящия раздел обстоятелства, 

възникнали преди или по време на процедурата. Изискванията се прилагат и когато участник в 

процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е 

налице някое от основанията за отстраняване. 

 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т. 10.1 

и т. 10.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; 

2. три години от датата на влизането в сила на решението на възложителя, с което 

участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по т. 10.5, буква "а" и т. 10.6. - 10.11, 

освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок или на влизане в 

сила на съдебно или арбитражно решение или друг документ относно т. 10.11, с който се 

доказва наличието на това обстоятелство. 

 В случай на отстраняване по т. 10.1.-10.8. възложителят трябва да осигури доказателства 

за наличие на основания за отстраняване. 

 Възложителят може да не отстрани от процедурата участник, за когото са налице 

посочените основания по т. 10.1. - 10.8., ако участникът представи предвидените в чл. 56, ал. 1 

ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за 

да се гарантира неговата надеждност.  

 Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 

държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва 

в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 

56, ал. 1 ЗОП възможност за доказване на предприети мерки за надеждност, за времето, 

определено с присъдата или акта. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите от участника мерки за надеждност и 

представените доказателства се посочват в решението на Възложителя за класиране или 

прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата. 

   

11. При подаване на оферта за участие участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване по т. 10.1. - 10.8. чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП). Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗОП са повече от едно и за тях няма 

различие по отношение на обстоятелствата по т. 10.1, т. 10.2 и т. 10.7, ЕЕДОП може да се 

подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. 

В този ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по т. 10.3 – 10.6 и по т. 10.8, както и 

тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да 

представлява съответния стопански субект.  Когато е налице необходимост от защита на 

личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 

54, ал. 2 и 3 ЗОП, информацията относно изискванията по т. 10.1, т. 10.2 и т. 10.7 се попълва в 

отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. При необходимост от деклариране на 

обстоятелствата по т. 10.3 – 10.6 и 10.8, както и тези, свързани с критериите за подбор, 



                                                                      
 

Този документ е създаден в рамките на Проект BG16M10P002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта 

като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г., финансиран по силата на 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №.Д-34-106/21.10.2019 г., сключен между 

Министъра на околната среда и водите и ВрИД кмет на община Стара Загора.  

 

относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението 

подава ЕЕДОП за тези обстоятелства. Когато документи, свързани с участие в обществени 

поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се 

посочва информация относно обхвата на представителната му власт.   

 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват писмено 

Възложителя за всички обстоятелства по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 или посоченото от 

възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП в 3-дневен срок от настъпването им. В тези случаи 

новонастъпилите обстоятелства се вземат предвид от комисията при изготвяне на докладът и 

протоколите от работата на комисията (документи по чл. 106, ал. 1 ЗОП). 

        

12. Използване на капацитета на трети лица. Подизпълнители.  

 

12.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 

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

икономическо и финансово състояние, както и с техническите, и професионалните 

способности.  

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение 

на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица, 

ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, по отношение на критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние, както и с техническите, и 

професионалните способности, посочва това в ЕЕДОП. Участникът трябва да може да докаже, 

че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения като попълването на ЕЕДОП е достатъчно. Възложителят изисква от участника да 

замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 

ЗОП, посочени по-горе, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за 

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

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

трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 ЗОП, посочени по-горе. 

 

12.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 

той следва да посочи в офертата си, подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложи. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения, а именно ЕЕДОП. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, 

който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация 

се попълва в Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. 

 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на 

договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, 

ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в ЕЕДОП. 
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Възложителят има право да изиска промяна на подизпълнител, който не отговаря на условията, 

свързани с критериите за подбор и основанията за отстраняване. 

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за обществената 

поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

а/ за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

б/ новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на 

договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на 

посочените в т. 12.2. от настоящия раздел условия, в срок до три дни от неговото сключване. 

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

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят 

уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 

посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като 

отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за 

тази част на подизпълнителя. Тези разплащания се осъществяват въз основа на искане, 

отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го 

предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят 

предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 

недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

12.3. В случай, че участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 

на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 

лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл. 67, ал. 1 ЗОП. 

 

13. Обединение. 

 

13.1. В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на 

описаните по - горе в т. 10 от настоящия раздел изисквания по ЗОП. Участникът – Обединение 

от физически и/или юридически лица се отстранява от участие, когато за член на обединението 

е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 ЗОП и същите са възникнали преди 

или по време на процедурата. При подаване на оферта за участие участникът - обединение, 

което не е юридическо лице декларира липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 

ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП за всеки един от участниците в обединението.  

 

13.2. Когато участникът е обединение, което не е персонифицирано, участниците в 

обединението  сключват споразумение (договор). Участникът – обединение, което не е 

юридическо лице представя копие на договора за обединение или друг еквивалентен 

документ.  
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Договорът/Споразумението/Документът за създаване на обединение трябва да съдържа 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

а/. правата и задълженията на участниците в обединението; 

б/. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

в/. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 

Възложителят изисква в договора/споразумението/документа за създаване на обединение,   

страните да:  

1. Определят партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата 

обществената поръчка,  

2. Да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на настоящата обществена 

поръчка, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

3. Да  са уговорили  че: 

а/. срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена 

и  

б/. не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата с 

изключение на хипотеза, свързана с възможността предоставена с разпоредбата на чл. 116, 

ал. 1, т. 6 ЗОП. 

 

14. Гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. 

 

14.1 Участникът, определен за изпълнител на договор за обществена поръчка, представя: 

14.1.1. гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора, като 20 % (двадесет 

на сто) от стойността на така представената гаранция за изпълнение е предназначена за 

обезпечаване на гаранционното и сервизно обслужване. 

При представяне на банкова гаранция или застраховка за изпълнение, същата трябва да е 

със срок на валидност 60/шестдесет/ дни след изтичане срока на доставка, като при 

необходимост срокът на валидност на гаранцията се удължава или се издава нова, или 

Представяне на застраховка в оригинал, издадена в полза на Възложителя, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на 

валидност не по-малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на изпълнение на договора, 

като при необходимост срокът на застраховката се удължава или се издава нова или 

Платежното нареждане за внесената парична сума трябва да бъде в оригинал или 

заверено от участника копие с надпис „Вярно с оригинала”; 

 Условията за задържане и освобождаване на представената гаранция са указани в 

проекта на договор. 

14.1.2. гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 100 % от стойността на 

авансовото плащане с ДДС. 

гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представят в една от следните 

форми:  

-  неотменяема и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на 

валидност 60/шестдесет/ дни след изтичане срока на доставка, като при необходимост срокът на 

валидност на гаранцията се удължава или се издава нова; 

- парична сума, внесена по банков път по сметка на Възложителя: IBAN -

  BG92CECB979010C6226500 BIC – CECBBGSF – ЦКБ АД 
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 - Платежното нареждане за внесената парична сума трябва да бъде в оригинал или 

заверено от участника копие с надпис „Вярно с оригинала”; 

- застраховка в оригинал, издадена в полза на Възложителя, обезпечаваща авансовото 

плащане, със срок на валидност 60/шестдесет/ дни след изтичане срока на доставка, като при 

необходимост срокът се удължава или се издава нова. Застраховката може да се издаде по 

образец на застрахователното дружество, като в същата следва да се съдържат наименованието 

на поръчката, данни за възложителя и изпълнителя /титуляра/ и издаващото дружество, 

стойността на договора и на гаранцията.  

Условията за задържане и освобождаване на представената гаранция са указани в 

проекта на договор. 

 

14.2.1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, следва 

да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на застрахователя, 

застрахования (в качеството и на застраховащ, тъй като заплаща и застрахователна премия) и 

бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от 

нея със статут на оригинали. 

14.2.2. ”Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД – гр. Стара Загора е бенефициент по 

застрахователната полица. 

14.2.3. Застрахователната полица следва да е издадена от застраховател по смисъла на 

разпоредбите на Кодекса за застраховане. 

14.2.4. Всички разходи за избор на застраховател, сключване на застраховката и 

заплащане на застрахователната премия следва да са за сметка на застрахования (изпълнител по 

договора за доставка). 

14.2.5. Застрахователната премия следва да е платена от застрахования еднократно и в 

пълен размер. 

14.2.6. Застрахователят следва да е неотменимо и безусловно длъжен да изплати на 

бенефициента посоченото в издаденото от последния искане (подписано и подпечатано) за 

плащане в рамките на застрахователната сума в застрахователната полица. Плащането следва да 

е предвидено в срок до 15 календарни дни от получаването на първото надлежно искане за 

плащане от бенефициента по застрахователната полица, независимо от евентуални възражения 

на изпълнителя. Искането за плащане от бенефициента следва да е единственият документ, въз 

основа на който застрахователят ще изплаща обезщетението. Основно покритие по 

застраховката за гаранцията за изпълнение следва да са всички суми за дължими неустойки, 

лихви и други уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенция на бенефициента към 

изпълнителя, а по застраховката за гаранцията за авансово плащане – всяко задължение на 

изпълнителя за връщане на авансово платени суми. 

14.2.7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка е 

длъжен да представя добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно 

записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното 

покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При 

представяне на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ 

изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното 

съдържание се запазват. 

14.2.8. Самоучастие на застрахования по застрахователната полица не се допуска. 
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14.2.9. Всички права и задължения на застрахователя, застрахования и бенефициента 

следва да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. 
14.2.10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по 

дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните 
обстоятелства: 

• изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 
добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

• връщане на оригинала от застрахователната полица от бенефициента на застрахователя 

с писмено уведомление от бенефициента до застрахователя. 

14.2.11. Застрахованият има право да представи на застрахователя копие на сключения с 

Възложителя договор за доставка и всички други необходими документи свързани с него, с 

изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация, която 

е защитена със закон. 

14.2.12. Проектът на полицата се съгласува предварително от бенефициента преди 

приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 

14.3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, респективно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

14.4.1 Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на 

Изпълнителя.  

14.4.2. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 

обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде 

по малък от определения в настоящата процедура. 

 14.5. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за времето, през което 

средствата са престояли законно у него. 

14.6. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранциите се уреждат в 

договора за възлагане на обществената поръчка. 

14.7. Възложителят не сключва договор за изпълнение на обществената поръчка, когато 

участникът определен за изпълнител на поръчката, при подписването на договора не изпълни 

условията по т. 14.1. от настоящия раздел. 

 

Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

Възложителят определя критерии за подбор, които не съставляват показатели за оценка на 

офертите, а определят минималните изисквания за допустимост на участник в процедурата. 

 

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

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

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

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 
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Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до годност (правоспособност) 

за упражняване на професионална дейност. 

 

2. Минимални изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на 

участниците и доказателства за тях. 

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и 

финансовото състояние на участниците.  

 

3. Минимални изисквания към техническите и професионалните способности и 

доказателства за тях 

3.1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата, да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.  

Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва да се 

разбира да е доставил минимум 10 нови нископодови електробуси, като поне 5 от 

електробусите да са сходни с тези от предмета на настоящата поръчка. Възложителят ще 

приеме за сходни с тези от предмета на настоящата поръчка електробуси, които са изцяло 

нископодови, изцяло климатизирани и с минимум външна дължина 12 000 мм +/- 500 мм, за 

които е било издадено типово одобрение от страна членка на ЕС или страна, която има сключен 

договор с ЕС или Република Българиа, който осигурява взаимно признаване на съществуващи 

изисквания или еквивалент.   

3.1.1 Участникът попълва съответното поле от раздел  В: Технически и професионални 

способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП в предоставения образец в .xml 

формат. 

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

критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него. 

3.1.3 При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи 

Списък на доставките, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, стойностите, 

датите (кога е приключило изпълнението), и получателите на доставките, съобразно 

декларираното в еЕЕДОП, заедно с документи, които доказват извършената доставка. 

 3.1.4 Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 

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

критерий за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ И ОФЕРТИТЕ 

1. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на 

договор. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции по закон, съответно изрично упълномощения представител на обединението и/или 

специално упълномощени за това лица. Когато документи, свързани с участие в обществени 

поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се 

посочва информация относно обхвата на представителната му власт. 
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2. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата 

са включени документи и удостоверения/референции на чужд език, следва да са придружени с 

превод на български език. 

 

3. В случаите, когато Възложителят не изисква изрично оригинал на документ, участникът 

може да представи копие от същия заверен от лицето с представителна власт и подпечатано с 

печата на участника (ако има печат). 

 

4. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции. 

 

5. Възложителят предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен 

път до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на 

обявлението за обществената поръчка в ОВ на ЕС чрез обособената електронна преписка 

на поръчката в профила на купувача, посочена в обявлението.    

 

РАЗДЕЛ ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И 

НА ОФЕРТИТЕ 

  

І. Всяка оферта включва документите по чл. 39 ППЗОП, както следва: 

1. Техническо предложение - Приложение № 4  (представя се в отделна папка), съдържащо: 

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя – Приложение № 4.1 (в оригинал), ведно с приложените към него 

документи съгласно изискванията на Възложителя. 

 

Техническо предложение се представя и на електронен носител. Изготвените и 

комплектовани документи – номерирани, подписани и подпечатани, се сканират и 

обединяват от участника в един общ файл (pdf* формат). Файлът се записва на 

електронен носител, който се поставя, където се съдържа и хартиеният еквивалент на 

съответните документи. Текстовата част  на ''Техническото предложение'', се записва и 

във формат *.doc.  

 

2. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

изпълнение на поръчката – по образец Приложение № 5. 

 

Важно: Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общата опаковка с офертата. 

 

Забележка: Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са 

включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, 

свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в 

процедурата. 

 

ІІ. Към офертата участникът представя и следните документи, поставени в отделна 

папка: 
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1. Заявление за участие - Приложение № 1 (в оригинал) 

2. Опис на представените документи - Приложение № 2 (в оригинал); 

3. Информация относно личното състояние и критериите за подбор, включващо: 

 

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

 

Важно: 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, т. 5. б „а“ от ПЗР на ЗОП, се въвежда 

задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, в сила от 1 април 2018 г. Агенция за 

обществени поръчки е изготвила Методическо указание № МУ4 от 02.03.2018 г., с което се 

предоставя информация досежно електронното подаване на ЕЕДОП. Съгласно указанието, 

възложителите следва да дадат указания на заинтересованите лица за възможните начини за 

подаване на ЕЕДОП в електронен вид. За нуждите на настоящата обществена поръчка 

възложителят е създал образец на ЕЕДОП чрез използване на безплатна услуга чрез 

информационната система еЕЕДОП. Системата е достъпна според това указание на АОП: 

Достъп без регистрация до услугата „Единeн електронен документ за обществени 

поръчки“ (ЕЕДОП)  

Във връзка със съобщението на Европейската комисия за преустановяване на онлайн 

услугата „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ 

(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg), Агенцията по обществени поръчки (АОП) 

уведомява всички потребители, че задължението за използване на ЕЕДОП остава в сила и може 

да бъде изпълнявано чрез предоставяния от АОП български вариант на услугата. Той е 

достъпен на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, без необходимост от 

предварителна регистрация.  

Европейската комисия преустанови предоставянето на своята услуга през месец април 

2019 г.   

Към настоящата документация са приложени два файла PDF и НML. За да се попълни 

ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания: 

1. Изтеглете приложения „expd-request.xml“ файл и го съхранете на компютъра си;  

2. Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език;  

3. В долната част на отворилата се страница под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор 

„Икономически оператор“; 

4. В новопоявилото се поле “Искате да:“ маркирайте „заредете файл ЕЕДОП“ ; 

5. В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“, след което 

следва да се избере файлът, който е бил запаметен, формат „expd-request.xml“; 

6. В НОВОПОЯВИЛОТО се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете 

бутона “Напред“; 

7.  Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След като се попълнят всички 

раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която опция се зарежда 

попълнения файл и същия може да бъде прегледан; 

8. След като зареди целия файл еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон „Изтегляне 

като“. Препоръчително е да се съхранят двете опции на файла на компютъра си, за да може да 

се редактира повторно, ако е необходимо; 

9. Изтегленият *рdf. файл се подписва електронно от всички задължение лица и се прилага към 
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офертата. 

Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи 

ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание. Друга възможност за 

предоставяне, е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно 

документ. В този случай, същият следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да 

удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди 

крайния срок за получаване на оферти, като участникът задължително посочва този интернет 

адрес в описа на представените документи. Когато ЕЕДОП е попълнен през системата за 

еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в рdf 

формат. При представяне на ЕЕДОП от трети лица, обединения, от участници в обединения, 

подизпълнители, се прилагат горните правила. Във всички случаи на представяне на 

ЕЕДОП, той следва да е само и единствено на електронен носител. 

 

Указания за попълване на ЕЕДОП 

 

В ЕЕДОП участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор. В него се предоставя съответната информация, изисквана от 

възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

 

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. 

 

Участниците могат да използват въможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен пряк и 

неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези 

случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация по образец, с която 

се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания 

ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа (Приложение № 3) (в 

оригинал) (ако е приложимо). 

 

Важно! В случай, че за участника не се прилагат Специфични национални основания за 

изключване, е достатъчно да се посочи опция „НЕ“ в Част III. „Основания за 

изключване", раздел „Г“ от Единния европейски документ за обществени 

поръчки  (ЕЕДОП). 

 

Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в Част 

III. "Основания за изключване", раздел „Г“: "СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ 

ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ“ от Единния европейски документ за обществени 

поръчки  (ЕЕДОП): 

A. Участникът, следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за 

престъпление по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 от 

Наказателния кодекс. 
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Б. Участникът (единствено и само той), не следва да е свързано лице с други участници в 

настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП. 

 

B. За участника не следва да е установено с влязло в сила наказателно постановление, или 

съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 

от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; 

 

Г. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

Д. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици 

(Заб. съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици, описаните хипотези при които не се прилага забраната 

на чл. 3 и чл. 3а от закона са следните: 

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

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

ши многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, ши в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за 

дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по 

отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване 

на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни 

международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по 

реда на съответния специален закон; 

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

от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане ши влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6; 

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 вписани в регистъра по чл. 6 

или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия 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 и за обявяване на 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги; 

5.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
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лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на 

Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има 

сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в 

Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 

регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението; 

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 

лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 

2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към 

Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (ОВ, Ь 344/1 от 19 декември 2013 г.) 

и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за 

дейностите, за които се прилага решението; 

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 

лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно 

търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото 

споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите 

действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6; 

8. 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 сключено международно търговско и/или икономическо 

споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на 

Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, 

са вписани в регистъра по чл. 6.). 

 

Участниците са длъжни да подпишат документа, като съобразят декларациите инкорпорирани в 

него, както и че при предоставяне на неверни данни носят наказателна отговорност съгласно 

Наказателния кодекс на Република България. Участниците са длъжни да представят подписан 

ЕЕДОП, в който са попълнени данните, изискуеми съгласно действащото законодателство и 

настоящата документация. 

 

Подизпълнителите, в случай че участникът е декларирал, че ще използва такива са длъжни да 

представят подписан ЕЕДОП, в който са попълнени част ІІ, раздел А и Б, част ІІІ, раздела А, Б, 

В и Г, както и част ІV в относимите части, с оглед доказване за тяхното съответствие с 

критериите за подбор съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 

Третите лица, в случай че участник е декларирал, че ще използва капацитета им, са длъжни да 

представят подписан ЕЕДОП, в който са попълнени раздели А и Б от част ІІ и от част III 

раздела А, Б, В и Г, както и част ІV в относимите части, с оглед доказване за тяхното 

съответствие с критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния 

капацитет. 

 

В случай, че участник, подизпълнител или трето лице, чийто капацитет ще се използва, желае 

да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена 

поръчка, до който е е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път, попълва 

декларация по образец  към настоящата процедура. 
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б). декларация за актуалност на данните в публикуван Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение № 3 (ако е приложимо); 

 

в). документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

 

г).  договор/документ за създаване на обединение в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 

ППЗОП и изискванията на Възложителя (заверено копие), когато е приложимо.  

 

4. Когато за участника, подзипълнител, е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 

ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаване на 

офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП тези мерки се 

описват в ЕЕДОП и към него се представят доказателства за тези мерки. 

 

Тези доказателства, следва да са свързани с доказване на предвидените в чл. 56 ЗОП 

обстоятелства, а именно, че участникът:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в 

резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

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

 

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.  

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено 

плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 

обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 

погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите 

задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

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

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

 

Документите се представят и на електронен носител. Изготвените и комплектовани 

документи (с изключение на електронния/електронните ЕЕДОП/ЕЕДОП-и) – номерирани, 

подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в един общ файл (pdf* 

формат). Файлът се записва на електронен носител, който се поставя, където се съдържа и 

хартиеният еквивалент на съответните документи. 

 

ІIІ. (1) При изготвянето на техническото предложение участниците следва да се съобразят с 

изискванията на Възложителя, подробно посочени в настоящата документация, предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката и  методиката за комплексна оценка на 

офертата. 

(2) Отделните приложения към техническото предложение се изготвят съобразно изискванията 

по ал. 1, предварително обявените условия за изпълнение на поръчката/изискванията, посочени 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116944
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116945
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в Техническите спецификации и показателите за оценка (указания за разработване) на офертите 

според посоченото в методиката за оценка и другите условия на процедурата. Техническото 

предложение следва да е изготвено в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя. Участникът представя предложението си за изпълнение на 

предмета на поръчката според указанията от настоящата документация, както и изпълнението 

на всички останали изисквания на Възложителя, в т.ч. изискуема информация съгласно 

разписаните в настоящата документация изисквания. Предложенията за дейности и срокове, 

както и тяхното разпределение направени в Техническото предложение следва да съответстват 

и да не противоречят на представения Времеви график. В Техническото предложение в цялост с 

неговите приложения не трябва да няма въпрешни противоречия, както ипротиворечие с 

нормативни документи и /или утвърдени стандарти.   

(3) Ако техническото предложение не отговаря на изискванията посочени в ал. 1 и ал. 2, 

техническите спецификации, нормативнивната уредба, утвърдени стандарти и указанията на 

възложителя в настоящата документация, участникът ще бъде отстранен от участие.  

(4) При изготвянето на ценовото предложение участните следва да се съобразят с максимално 

разполагаемия финансов ресурс на възложителя за изпълнение на предмета на настоящата 

поръчка в размер на обявената прогнозна стойност без ДДС. Оферти на участници, които 

надхвърлят обявения финансов ресурс за настоящата поръчка и/или за част от нея, ще бъдат 

отстранени като неотговарящи на предварително обявените условия за изпълнение на 

поръчката.  

Всички суми в ценовото предложение следва да бъдат изписани и изчислени до втория знак 

след десетичната запетая. Предлаганата цена се посочва с цифри и думи. При разминаване 

между изписаната с цифри и думи цена участникът се отстранява от процедурата. 

(5) Участникът следва да предложи обща цена за изпълнение на поръчката. 

(6) Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в 

изчисленията на предложените от него цени. При констатиране на технически грешки, 

включително и аритмитични такива, участникът се отстранява от участие. Не се допуска 

противоречие между ценовото и техническото предложение.  

 

РАЗДЕЛ V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от 

упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ 

ПРЕВОЗИ“ ЕООД с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Индустриален” всеки работен ден до крайния 

срок за получаване на първоначално подаваните документи за участие, посочен в обявлението.  

 

 

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка (*опаковката е свободно 

избираема). Върху опаковката се посочва: 

ДО 

„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД,  

кв. „Индустриален“ 

гр. Стара Загора 
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В непрозрачната запечатана опаковка са включени документите, описани в раздел IV, 

подраздел І, т. 1 и подраздел ІІ, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение на участника по раздел 

IV, подраздел І, т. 2. 

 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

 

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участника 

да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване 

на ЗОП. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не 

ангажира по никакъв начин Възложителя. 

 

РАЗДЕЛ VI. СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

1. Офертите трябва да бъдат получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адреса и в срока, посочени в 

обявлението за настоящата обществена поръчка. 

2.  В случай, че в срока за получаване на оферти за участие, не е постъпила оферта за участие 

или е получена само една оферта Възложителят може да удължи срока за получаване на оферти. 

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

 

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

оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника 

в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

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

„Допълнение/Промяна на оферта” с входящ номер …….. за участие в открита процедура 

по реда на ЗОП с предмет: „(изписва се целият предмет)” .  

 

РАЗДЕЛ VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ/ВРЪЩАНЕ НА ОФЕРТИ 

 

 

О Ф Е Р Т А 

за участие в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на 33 нови 12-метрови електрически автобуси и 

допълнително оборудване към тях за нуждите на обществения транспорт в Стара 

Загора” 

……………………………………………………………………… 
наименованието на участника,  

включително участниците в обединението (когато е приложимо),  

 

………………………………………….……………………………………… 

адрес за кореспонденция, телефон,  

по възможност – факс и електронен адрес 
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При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие 

в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане 

на крайния срок за получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по чл. 48, ал. 1 ППЗОП. 

Получените оферти се съхраняват при Възложителя до деня и часа, определени за отваряне на 

офертите. 

 

РАЗДЕЛ VІІI. РАЗЯСНЕНИЯ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 

УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата процедура, са в писмен вид. 

Участникът може да представя своите писма и уведомления до Възложителя, на посочения в 

обявлението адрес, всеки работен ден по факс, по пощата или куриерска служба, или по 

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

удостоверителни услуги.   

 

Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие, 

решението или обявлението до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след този срок.  

 

Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до четири дни от получаване на 

искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването, но не по-късно от 6 дни преди 

изтичане на срока за получаване на оферти.  

 

В случай, че от предоставяне на разясненията по документацията от Възложителя до крайния 

срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, Възложителят удължава срока за 

получаване на оферти. 

 

Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от 

следните начини:   

1. лично; 

2. по пощата, с обратна разписка на посочения адрес от участника в ЕЕДОП; 

3. по факс, на посочения от участника в ЕЕДОП номер; 

4. по електронен път, посочен електронен адрес от участника в ЕЕДОП, при условията и по 

реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги; 

5. чрез комбинация от посочените по-горе начини. 

За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва: 

1. лично;  

2. на посочения от участника адрес за кореспонденция в ЕЕДОП, след получена обратна 

разписка за доставка; 

3. на посочения от участника номер на факс в ЕЕДОП, след получено генерирано 

съобщение за получаване; 



                                                                      
 

Този документ е създаден в рамките на Проект BG16M10P002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта 

като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г., финансиран по силата на 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №.Д-34-106/21.10.2019 г., сключен между 

Министъра на околната среда и водите и ВрИД кмет на община Стара Загора.  

 

4. на посочения от участника e-mail адрес в ЕЕДОП, при условията и по реда на Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги; 

5.  при комбинация от средства, датата за получаване се счита от първата настъпила. 

Възложителят е длъжен да изпраща на участниците чрез някой от посочените по-горе способи 

само за документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП и ППЗОП.  

В предвидените от ЗОП и ППЗОП хипотези, някои документи по процедурата се обявяват и 

само чрез Профила на купувача. 

 

РАЗДЕЛ ІX. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с 

условията на представените от тях оферти. 

2. Офертите следва да бъдат валидни в срока, посочен в обявлението за обществена поръчка. 

Възложителят има право да изисква от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана от страна на Възложителя и в 

определения в нея срок не удължи скора на валидност на офертата си, се отстранява от участие, 

отстранява се и участник, който след нейното изтичане, след покана от страна на Възложителя 

не я поднови, според изричните нормативни разпоредби, посочени в ППЗОП и ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ Х. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 

 

След изтичане на срока за получаване на офертите Възложителят назначава комисия за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите. Комисията се състои 

от нечетен брой членове. 

 

Получените оферти се предават от Възложителя на председателя на Комисията, за което 

се съставя и подписва протокол. Комисията започва работа по разглеждане на офертите 

след получаване на представените оферти и протокола за тяхното предаване от 

Възложителя.  

 

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

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

осведомяване.  

Отварянето на офертите се извършва на датата, часа и мястото, посочени в обявлението за 

обществената поръчка. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите 

участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди 

новоопределения час. 

 

Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание. Комисията проверява за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  
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Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение (всеки един 

документ, съдържащ се в него) и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията 

предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише 

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

С това приключва публичната част от заседанието на комисията. 

 

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с изискванията към 

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

 

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

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

участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

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

настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  

 

Възможността за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 

посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато 

е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 

възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.  

 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да представляват участника. 

 

След изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор. 

 

При извършване на предварителния подбор (според терминологията на ЗОП) и на всеки етап от 

процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от 

участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация 

от Комисията от други органи и лица.  

 

От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства 

за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в 

техническото и ценовото предложение на участниците. 

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че 

не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията 
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разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия.  

 

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, 

не се отваря. 

В срок не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

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

отварянето.  

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

 

Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява. 

Ценова оферта, надвишаваща пределната прогнозна стойност в настоящата 

документация. Участник с такова ценово предложение се отстранява от участие в 

процедурата. 

Когато офертата на участник съдържа предложение, свързано с цена или разходи, което 

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

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква 

от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-

дневен срок от получаване на искането. 

 

Обосновката може да се отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

строителния метод; 

2. избраните технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, 

доставките или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115 ЗОП; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно 

горните обстоятелства, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може 

да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът 

да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват 

предложената цена или разходи. 

 

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече 

от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите 

оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

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

към ЗОП 
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Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече 

от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите 

оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения 

срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС. 

 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия. 

 

При еднакви стойности на ценовите предложения, комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител.  

 

Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа реквизитите по чл. 60, 

ал. 1 ППЗОП, подписва се от всички членове и се предава на възложителя за утвърждаване 

заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на процедурата. Към доклада се 

прилагат всички документи, изготвени в хода на работата на комисията, като протоколи, 

мотиви за особени мнения и други. 

Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55 ЗОП, Възложителят отстранява от участие в 

процедурата: 

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а). предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

б). правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към ЗОП; 

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не 

е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП. 

4. участници, които са свързани лица. 

„Свързани лица“ са: 

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

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

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 

четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

„Контрол“ е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго 

лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго 

юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния 

или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка 

с дейността на юридическо лице. 

5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за 

представяне, включително за форма, начин, срок и валидност. 
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6. участник (лице), който (което) е нарушил (нарушило) забраната по чл. 101, ал. 9 или ал. 

10 ЗОП, а именно: според ал. 9 – Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 

подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта и според ал. 10 - В 

процедура за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да 

участва само в едно обединение. 

 

РАЗДЕЛ ХІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. В 10-дневен срок от получаване на доклада на комисията Възложителят го утвърждава или го 

връща на комисията с писмени указания, когато информацията в него не е достатъчна за 

вземането на решение за приключване на процедурата, и/или констатира нарушение в работата 

на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата. 

 

Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от 

преразглеждането на действията й.  

 

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада, Възложителят издава решение за определяне на 

изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.  

В решението се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са 

публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията.  

2. Решението се изпраща:   

2.1. на адрес, посочен от участника:   

а). на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 

подпис или 

б). чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;   

2.2. по факс.   

3. В случаите на точка 2.1 буква а)., участникът се задължава да върне по електронна поща 

съобщение, с което се удостоверява датата на получаването на съобщението в рамките на един 

работен ден. 

4. В случаите, когато решението не е получено, поради върнато електронно съобщение, 

Възложителят публикува съобщение в профила на купувача. Решението се счита връчено от 

датата на публикуване на съобщението. 

В случаите, когато решението не е получено, поради върната пратка от куриерска или 

пощенска служба, Възложителят публикува съобщение в профила на купувача. 

Решението се счита връчено от датата на публикуване на съобщението. 

 

РАЗДЕЛ ХІІ. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за 

изпълнител. Договорът се сключва след влизане в сила на решението за избор на изпълнител 

на уговорена от страните дата и начин на сключване на договора. 
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Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително 

изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на 

заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.  

  

Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 

подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

 

І. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, е длъжен да представи: 

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

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

удостоверение от общината по седалището на възложителя (това се проверява служебно от 

Възложителя на настоящата поръчка) и на участника; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП– удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда". В случай че в удостоверението се съдържа информация 

за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, 

т. 6 ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 

договор за обществена поръчка (това се проверява служебно от Възложителя на настоящата 

поръчка). 

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП – справка/и в търговския регистър при Агенцията 

по вписванията (това се проверява служебно от Възложителя на настоящата поръчка).  

 

Документите се представят в оригинал или нотариално заверено от участника копие. 

Документите се представят за всеки член на обединението, както и за всеки от 

подизпълнителите и третите лица, ако такива ще се използват. 

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

документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен.  

В случаите, когато избраният за изпълнител, е чуждестранно лице и в съответната държава не 

се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение 

съгласно законодателството на съответната държава.  

В случай, че  декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, 

направено пред компетентен орган в съответната държава.  

 

Възложителят не изисква представянето на документите, посочени по-горе, когато 

обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията 

или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен 

път. 
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ІІ. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица и с оглед обстоятелството, че възложителят не е предвидил в обявлението 

изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след 

като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

 

ІІІ. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи и:  

1.  определената гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора; 

2.  доказателство за изпълнени дейности – доставка/и с предмет, идентичен или сходен с тези на 

поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - списък 

на доставките, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, стойностите, датите 

(кога е приключило изпълнението), и получателите на доставките, заедно с документи, които 

доказват извършената доставка. 

3. Декларации по Закона за мерките срещу изпирането на пари по образец (Приложение 

№ 6 - Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари и 

Приложение № 7 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране 

на пари).  

Важно! Тези декларации СЕ ПОПЪЛВАТ И ПОДАВАТ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОРА ЕДИНСТВЕНО ОТ ЛИЦЕТО, ИЗБРАНО ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ!!!       

В случаите преди сключване на договора възложителят няма право да изисква 

документи: 

1. които вече са му били предоставени и са актуални; 

2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър; 

3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази 

данни на държавите членки. 

Преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че 

предоставените документи са актуални. 

 

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който 

при подписване на договора не представи документите посочени по-горе по пункт І, ІІ и ІІІ. 

Възложителят може  да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и 

с мотивирано решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран 

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

1. Откаже да сключи договор.  За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако 

неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 

2. Не изпълни някое от условията посочени по-горе по пункт І, ІІ и ІІІ; 

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

 

Договорът за обществена поръчка трябва да съответства на приложения в документацията 

проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е 

определен за изпълнител. Промени в проекта на договора се допускат по изключение, когато е 
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изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по 

време или след провеждане на процедурата. 

 

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно 

приложимите хипотези по чл. 116 ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ XІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта; 

2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и 

срок, или са неподходящи; 

3.  първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

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

5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП не се сключва договор за 

обществената поръчка; 

6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. В този случай в решението за 

прекратяване Възложителя задължително посочва най-ниската предложена цена. Възложителя 

не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в 

решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година; 

7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в 

резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури 

финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да 

предвиди; 

8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 

променили кръга на заинтересованите лица. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. е подадена само една оферта; 

2. има само една подходяща оферта; 

3. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП, или 

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

*** „Неподходяща оферта” по смисъла на § 2, т. 25 от допълнителните разпоредби на Закона 

за обществените поръчки е: оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на 

изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на 

поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата 

основания за отстраняване. 

 

РАЗДЕЛ XIV. СПИЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ 
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1 Приоритет на документите. При противоречие в записите на отделните документи 

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

следната последователност: 

1.    Решение за откриване на процедурата; 

2.    Обявление за обществена поръчка; 

3.    Указания за подготовка на офертите; 

4.Техническа спецификация; 

5. Методика за оценка на офертите; 

6. Проект на договор; 

7. Образци на документи; 

 Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. Ако противоречието е 

налично само в един документ, то за вярно приемаме условието, което е утвърдено и в синхрон 

във всички останали документи без значение на ранга. Ако противоречието е в един документ и 

не могат да бъдат приложени горните правила същото подлежи на изменение, ако са 

приложими условията на чл. 179 от ЗОП или процедурата следва да бъде прекратена на 

основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП. 

2  Настоящите указания не са задължителни като съдържание на документацията съгласно 

изискването на чл.31, ал.1 от ЗОП. Същите са изготвени на основание чл.31, ал.3 от ЗОП и са 

направени с цел да улеснят участниците относно определяне характеристиките на поръчката 

при подготовката на офертите, както и посочване на отделни части от реда за провеждане на 

процедурата. В този текст не са посочени изчерпателно всички възможни процедурни действия, 

които са предвидени за изпълнение както от страна на възложителя, така и от участниците в 

процедурата. В този смисъл относно неуредените в този документ въпроси участниците следва 

да използват правилата, предвидени в ЗОП и ППЗОП. При противоречие на настоящите 

указания със ЗОП и ППЗОП, да се прилагат правилата на ЗОП и ППЗОП.  

При подготовката за участие в процедурата участниците следва да тълкуват всички 

условия, въведени в нея, /с изключение на изведените в законодателството императивни 

условия/ в хипотезата и на еквивалентност с цел спазване на принципите на чл. 2, ал. 2 от ЗОП.  

В този смисъл Възложителят ще приеме всякакви други условия, при положение, че се 

установи еквивалентност на въведените с процедурата такива. 

Участниците могат да се възползват и от правото си да поискат разяснение по предмета на 

процедурата по реда, предвиден в чл. 180 от ЗОП. 

3.Ако след сключването на договора по настоящата процедура възникнат нови правила и 

условия в нормативен документ, евентуално по договора за безвъзмездна финансова помощ, 

както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта 

на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от 

настоящата поръчка, продиктувани от новите правила, се считат за основание за промяна на 

сключения договор по смисъла на чл.116 от ЗОП, ако са налице предпоставките за това, като 

обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се 

използват, не трябва да води до промяна в предмета на договора. 

 4. Всички посочени условия в настоящото указание, както и във всеки един от 

документите в предоставената документацията следва да се приемат за „предварително обявени 

условия“.   
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РАЗДЕЛ ХV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ   
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Приложение № 1 

Образец! 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Относно: открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на 33 нови 12-метрови електрически автобуси и 

допълнително оборудване към тях за нуждите на обществения транспорт в Стара 

Загора”  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

 

С настоящото във връзка с Ваше решение и обявление за възлагане чрез открита 

процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето 

заявление за участие в обявената от Вас поръчка. 

 

Уведомяваме Ви, че представяме опис (списък) и останалите изискуеми документи. 

 

 

Наименование на участника  

 

Име и фамилия на представителя на участника        

 

Длъжност 

 

 

Подпис 

 

__________________________ 

 

Дата: _________________  г. 
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Приложение № 2 

Образец! 

 

О П И С    Н А    П Р Е Д С Т А В Е Н И Т Е    Д О К У М Е Н Т И 

 

Относно: открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на 33 нови 12-метрови електрически автобуси и 

допълнително оборудване към тях за нуждите на обществения транспорт в Стара 

Загора”  

 

№ Описание на документа  Вид на 

документа 

(копие 

или 

оригинал) 

и брой  

Информация относно личното състояние и критериите за подбор 

 Договор/Документ за създаване на обединение (ако е приложимо).  

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 

представя се единствено на електронен носител.  

 

 

 Декларация за актуалност на данните в публикуван Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение № 3 (ако е 

приложимо). 

 

 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (ако е 

приложимо). 

 

Оферта 

 Техническо предложение - Приложение № 4, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 4.1, ведно 

с приложени към него образци и други документи, съгласно 

изискванията на Възложителя: 

• Приложение № 4.1.1 - Енергийни разходи през целия 

експлоатационен живот на предлаганите електрически автобуси; 

• Приложение № 4.1.2 – Техническа спецификация на 

предлаганите електрически автобуси и допълнително оборудване за 

тях ; 

• Приложение № 4.1.3 – График за изпълнение на доставките; 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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 Ценовото предложение, съгласно Приложение № 5 - поставено в 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“,  поставено в общата опаковка. 

 

Наименование на участника  
 

Име и фамилия на представителя на участника        
 

Длъжност 
 

 

Подпис 

 

__________________________ 

 

Дата: _________________  г. 
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Приложение № 3 

                                                                                                          Образец! 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

от  ............................................................................................................................................................. 

(име, презиме, фамилия),  

в качеството ми на 

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

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) 

на...................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е 

приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление..................................... - 

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 33 

нови 12-метрови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях за нуждите 

на обществения транспорт в Стара Загора”  

 

1. Декларирам, че участникът, когото представлявам....................................................................... 

...........................(попълва се наименованието на участника), желае да използва ЕЕДОП, който 

вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, до който е осигурен 

пряк и неограничен достъп по електронен път, а именно: ...................................................... . 

  

2. Декларирам, че посочения в т. 1 ЕЕДОП, представен и подписан от участника, който 

представлявам, съдържа актуални данни към момента на подаване на офертата в настоящата 

процедура и подписът, с който е подписан е автентичен и принадлежи на лице с 

представителна власт.  

 

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.  

 

 

Наименование на участника  

 

Име и фамилия на представителя на участника        

 

Длъжност  

 

Подпис __________________________ 

 

Дата: _________________  г. 
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Приложение № 4 

                                                                                                          Образец! 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - по образец приложение към 

настоящата документация! 
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Приложение № 5 

                                                                                                          Образец! 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец приложение към настоящата документация! 
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ЧАСТ ІV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ПО ОБРАЗЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ НАСТОЯЩАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ! 
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Приложение № 6 

Образец 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП 

(подава се преди подписване на договора от избрания изпълнител) 

 

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

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

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 

установяване на самоличността ...................................................................................................., 

постоянен адрес: ............................................................................................................................., 

гражданство/а: ................................................................................................................................., 

документ за самоличност /вид и номер/: ....................................................................................., 

 

Във връзка с участието ми в обществена поръчка, провеждана по реда на ЗОП с предмет: 

„Доставка на 33 нови 12-метрови електрически автобуси и допълнително оборудване към 

тях за нуждите на обществения транспорт в Стара Загора”  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория ): 

 държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или 

помощник-министри; 

 членове на парламенти или на други законодателни органи; 

 членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на 

съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при 

изключителни обстоятелства; 

 членове на сметна палата; 

 членове на управителни органи на централни банки; 

 посланици и управляващи дипломатически мисии; 

 висши офицери от въоръжените сили; 

 членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и 

търговски дружества с едноличен собственик - държавата; 

 кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и 

председатели на общински съвети; 

 членове на управителните органи на политически партии; 

 ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на 

управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи 

еквивалентна функция в такива организации. 

 

 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. 
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 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП 

(посочва се конкретната категория): .......................................................................................... 

 

 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. 

 

 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): 

 съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 

 низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа 

степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 

 възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа 

степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 

 роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които 

роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на 

съпружески начала; 

 физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо 

лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални 

или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; 

 физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо 

лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 

2. 

 

 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. 

 

 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП 

(посочва се конкретната категория): 

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

 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. 

 

 

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към 

горепосочената категория/и:.......................................................................................................... 

                                                                        /ако е приложимо/ 

 

 

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

неверни обстоятелства. 

 

 

 

ДАТА: ...............                                                                 ДЕКЛАРАТОР: ....................... 
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Приложение № 7 

Образец 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(подава се преди подписване на договора от избрания изпълнител) 

 

 

Долуподписаният/ата: 

1. ………………………………………………………………………………… 

              (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 

установяване на самоличността …………………………….................., 

дата на раждане: ..……………………………............................, 

гражданство/а: …………………………………………………………, 

постоянен адрес: …………………………………………………………, 

или адрес: ………………………................................................, 

                  (за чужди граждани без постоянен адрес) 

в качеството ми на: 

 

[  ] законен представител 

[  ] пълномощник 

 

на ........................................................................................ 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице 

или видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър 

..................................................................., вписано в регистъра при ..............................................,  

 

определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 33 нови 12-метрови 

електрически автобуси и допълнително оборудване към тях за нуждите на обществения 

транспорт в Стара Загора”  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ч е : 

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание 

са следните физически лица: 

1. ………………………………………………………………………………... 

              (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ……………….,. дата на раждане ……………….., 

гражданство/а: ……………………………..………………………… 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата 

по гражданството: ………………………………………………....………………, 

постоянен адрес: ……………………….………………………………., 
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или адрес: ………………………………......................................., 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

[  ] лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или 

правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, 

т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

[  ] лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

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

 [  ] лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на 

управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други 

въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните 

разпоредби на ЗМИП; 

[  ]  лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети 

лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг 

вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на 

решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на 

ЗМИП; 

[ ]  (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 

бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 

собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната 

собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, 

заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; 

[  ]  лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или 

дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

[ ]  лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се 

установи друго лице като действителен собственик; 

 [  ] друго (посочва се)……………………………………………. 

Описание на притежаваните права: 

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

 

2. …………......………………………………………………………………… 

                             (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ……………….., 

гражданство/а: …………………………………………………………… 

                            (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата 

по гражданството: …………………………………………...…………………… 

постоянен адрес: ……………………………………………………… 

или адрес: ………………………………..,..................................., 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 
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[  ]  лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или 

правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, 

т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

[  ]  лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

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

 [  ] лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на 

управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други 

въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните 

разпоредби на ЗМИП; 

[  ]  лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети 

лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг 

вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на 

решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на 

ЗМИП; 

[ ]   (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 

бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 

собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната 

собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, 

заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; 

 [  ] лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или 

дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

[  ] лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се 

установи друго лице като действителен собственик; 

 [  ] друго (посочва се) ……………………………………………. 

Описание на притежаваните права: 

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

 

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се 

упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са: 

 

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 

………………….…………………………………………………………………, 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице 

или видът на правното образувание) 

седалище: ……………………………………………………………………., 

                                 (държава, град, община) 

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

вписано в регистър ……………………………..……………………., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър 

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

Представители: 

1. ………………………………………………………………………………..., 

                               (име, презиме, фамилия) 
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ЕГН/ЛНЧ: .....………….., дата на раждане: …………….., 

гражданство/а: …………………………..……………………………… 

                            (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата 

по гражданството: ………...………………………………………………………, 

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

2. ………………………………………………………………………………..., 

                            (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: .……………….., 

гражданство/а: ………………………………………………………... 

                         (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата 

по гражданството: ……...…………………………………………………………, 

постоянен адрес: ……………………………………………………..., 

или адрес: ………………………………..,................................... 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: ………………………………………. 

                                   (заедно, поотделно или по друг начин) 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 

…………………………………………………………………………………….., 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице 

или видът на правното образувание) 

седалище: …………………………………………………………………., 

                         (държава, град, община) 

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

вписано в регистър ………………..........…………………………, 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър 

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

Представители: 

1. ………………………………………………………………………………..., 

                                 (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ……………., 

гражданство/а: ………………………………………………………... 

                            (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата 

по гражданството: …………………………………………………….....……....., 

постоянен адрес: ……………………………………..………………, 

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

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

2. …………………………………………………………………………………, 

                            (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ……………….. , дата на раждане: ………………., 

гражданство/а: ………………………………………………………… 

                              (посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата 
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по гражданството: …...……………………………………………………………, 

постоянен адрес: ………………………………………………………, 

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

 (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: ……………………………………. 

                                (заедно, поотделно или по друг начин) 

 

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 

…………………………………………………………………………………….., 

                       (име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ………………...., 

гражданство/а: …………………………………………………………, 

постоянен адрес на територията на Република България: 

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

 

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 

1. ……………………………………………………………………………….... 

2. ………………………………………………………………………………… 

 

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

неверни данни. 

 

 

ДАТА: ...............                                                               ДЕКЛАРАТОР:  ........................ 

                                                                                                                         (име и подпис) 

Указания: 

С маркиране с„Х“ в поле [  ] се декларират приложимите обстоятелства. 

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 

„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в 

крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, 

и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява 

дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните 

условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания 

действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент 

от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно 

образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством 

контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се 

търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в 

съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, 

осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава 

акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно 

образувание. 
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Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното 

или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на 

юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също 

физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни 

образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски 

фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи 

съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, 

действителният собственик е: 

а) учредителят; 

б) доверителният собственик; 

в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 

собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде 

определено; 

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други 

средства. 

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – 

физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените 

в т. 2. 

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са 

номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице 

или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик. 

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко 

или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху 

юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава 

на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване 

на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му. 

(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху 

юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, 

включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид 

сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на 

решаващо влияние чрез трети лица. 

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи 

като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че 

установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ 

се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. 

Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на 

действителния собственик по ал. 1.“ 


