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ПРИЛОЖЕНИЯ
КЪМ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА
НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1A
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава
Двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Разработване на емисионни фактори за
изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води“

РАЗДЕЛ I - ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обект на поръчката: Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на
услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Разработване на емисионни фактори за
изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води“
Код по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV): 73110000 –
Научни изследвания
РАЗДЕЛ ІI - ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 41 667 лв. (четиридесет и една
хиляди шестстотин шестдесет и седем лева) без ДДС и 50 000 лв. (петдесет
хиляди лева) с ДДС.
Стойността на услугата ще бъде цената, предложена от участника, избран за изпълнител на
поръчката.
Оферти на участници, които надхвърлят определената по-горе прогнозна стойност ще
бъдат отстранени от участие в обществената поръчка, като неотговарящи на предварително
обявените условия на възложителя. В ценовото предложение се включват всички разходи,
свързани с качественото изпълнение на поръчката във вида и обхвата, описани в
техническите спецификации.
Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора за
обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в
съответствие с чл. 116 от ЗОП.
РАЗДЕЛ IІI - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
А) Условия за участие и лично състояние на участниците
1. В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на
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държавата, в която е установено, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и ППЗОП и
обявените изисквания на Възложителя за настоящата поръчка.
2. За участие в обществената поръчка участникът подготвя и представя оферта, която
трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в поканата и приложенията към
нея.
3. Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си
представители или от лица, специално упълномощени за участие в обществената поръчка,
което се доказва с изрично пълномощно.
4. Не се допуска представянето на варианти на оферти.
5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.
6. В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да
участва само в едно обединение.
7. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 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.
8. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение.
Следва да бъде представено оригинал или заверено копие от договора за създаване на
обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да
се съдържа посочване на Възложителя и обществената поръчка, за която се обединяват
партньорите в него.
9. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата
обществена поръчка, следва да бъде представено и оригинал или заверено копие на анекс
към първоначално сключения договор. Договорът (анексът) трябва да съдържа клаузи,
които гарантират, че:
а) Всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за
изпълнението на договора;
б) Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на
изпълнение на договора;
в) Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между
участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в
обединението / консорциума;
г) Участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да
представлява обединението за целите на поръчката.
д) Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване
на офертата.
е) Следва да бъдат включени и клаузи, с които се регламентират правата и
задълженията на членовете на обединението.
10. Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на
физически и / или юридически лица, Възложителят няма изискване за създаване на
юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като
Изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни
документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
11. Свързани лица, съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с § 1, т. 13 и 14 от ДР
на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни
участници в настоящата обществена поръчка.
12. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за който е
налице поне едно от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, а именно:
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12.1 Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260,
чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353 е от Наказателния кодекс;
12.2. Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 3.1, в друга държава членка или трета страна;
12.3. 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични
задължения, установени акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
Изискването не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 3 ЗОП;
12.4 е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
12.5. Установено е, че участникът:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
12.6. Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
„Конфликт на интереси“ 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. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за
същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената
поръчка.
13. Лицата, които декларират липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, точка 1, 2 и
7 са лицата, които представляват участника.
14.
Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 –
5 и т. 7 от ЗОП с попълване на Декларации по образец (Приложения № 5 и 6).
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица,
изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 от ЗОП се прилагат за всеки член на
обединението.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно
лице, всяко лице попълва отделна Декларация.
15. Доказването на липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на
чл. 58 от ЗОП.
16. Не може да участва пряко или косвено в обществената поръчка, физическо или
юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е
налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДР – представя се декларация (Приложение №
10).
17. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:
а) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в приложенията към нея;
б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
• предварително обявените условия на поръчката;
•
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
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международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение
№ 10 към чл. 115 ЗОП;
в) 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;
г) участници, които са свързани лица.
д) участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл.
69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
18. Условия за подизпълнители
В случай, че участникът ще ползва подизпълнител/-и при изпълнение на поръчката,
същият заявява това обстоятелство в офертата (Приложение № 1). В този случай,
участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/-ите
задължения, като представи декларация-съгласие (Приложение № 8), подписана от
лицето/лицата, които представляват подизпълнителя.
Подизпълнителят трябва да отговаря на съответните критерии за подбор, съобразно
вида и дела на поръчката, които ще изпълнява и за него да не са налице основанията за
отстраняване, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Участникът представя за всеки от
подизпълнителите и декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (Приложения № 5 и 6).
19. Използване на капацитета на трети лица
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
В случай, че участниците се позоват на капацитета на трети лица, то това трябва да
бъде съобразно разпоредбите на ЗОП.
Участник, който се позовава на капацитета на трети лица, следва да представи с
офертата си и документ, удостоверяващ поети от тези лица задължения (Приложение № 8).
За третите лица трябва да не са налице основанията за отстраняване, съгласно чл.
54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Участникът представя за всяко от третите лица декларации по
чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (Приложения № 5 и 6).
20. По отношение на използването на капацитета на трети лица и/или
подизпълнители се прилагат чл. 65 и 66 от ЗОП.
21. В определения от Възложителя срок, участникът следва да представи оферта,
изготвена по Приложение № 1 от образците към настоящата документация. Офертата и
документите, свързани с участието в обществената поръчка, 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 адрес: Изпълнителна агенция по околна
среда, гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, деловодство, като същите се
представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1). наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо;
2). адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3). наименованието на поръчката, за която се подават документите;
Сроковете, посочени в тази документация, са в календарни дни. Когато срокът е определен
в работни дни, това е изрично указано при посочването му в документацията.
Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:
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 Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения
период.
 Когато последният ден от срока съвпада с официален празник или неприсъствен ден, на
който трябва да се извърши конкретно действие, се счита, че срокът изтича в края на
следващия работен ден.
22. Дата и час на отваряне на офертите: офертите следва да бъдат представени на
адреса, до часа и датата, посочени в обявата като срок за представяне на офертите.
Възложителят следва да удължи определения срок с най-малко три дни, когато в
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на
този срок Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния
брой. Комисията за оценка на офертите ще отвари офертите по реда на тяхното постъпване
и ще обяви ценовите предложения на участниците. При извършване на тези действия могат
да присъстват представители на участниците.
23. Сключване на договор: с избрания изпълнител ще бъде сключен договор за
изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор, част от
настоящата документация. При сключване на договора, определеният за изпълнител
представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
24. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се
представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на
договора, в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора. Условията за
освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на
договора. Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето
лице - гарант. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за
изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки
от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Гаранцията за изпълнение се представя
по един от следните начини:
• под формата на банкова гаранция – в оригинал;
• парична сума (платежно нареждане в копие)
• застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие
на отговорността на изпълнителя.
Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се
превежда по сметка на Изпълнителна агенция по околна среда в „Общинска Банка” АД,
клон „Денкоглу“, гр. София, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG38SOMB9130 3337 0251 01,
титуляр на сметката: Изпълнителна агенция по околна среда като банковите такси по
превода са за сметка на наредителя.
В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция,
същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от
възложителя размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че
изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка
или, че възложителят е прекратил договора поради виновно неизпълнение на задълженията
на изпълнителя.
В случай, че гаранцията за изпълнение се представи като банкова гаранция или застраховка,
то срокът на действието й следва да надвишава с 30 (тридесет) дни срока на изпълнение на
договора.
При представяне на гаранцията с платежно нареждане, банкова гаранция или застраховка, в
тях изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на който се представя
гаранцията.
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Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на
изпълнителя. Последният следва да предвиди и заплати такси по откриване и обслужване
на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде помалък от определения в настоящата поръчка.
25. Други условия: По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото
законодателство в Република България.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд:
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и условията на
труд,които са в сила в Република България и относими към дейностите, предмет на
поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
– Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;
– Интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, свързани с акцизи и мита:
Агенция „Митници”:
– Информационен телефон на АМ - +359298594980;
– Интернет адрес: http: www.customs.bg;
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
– Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от
14 до 17ч.;
– София 1000, ул.“У.Гладстон“ № 67, Телефон: 02/940 6331;
– Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/.
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
– София 1051, ул.“Триадица“№2, Телефон: 02/811 9443;
– Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.
Б) Критерии за подбор
Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на Участника
Минимални изисквания към техническите и професионални способности
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес,
който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Участникът трябва да има завършен поне На етап подаване на оферта, участникът
1 дейност идентична или сходна* с представя декларация за съответствие с
предмета
на
настоящата
поръчка, критериите за подбор (Приложение № 4).
включително проучвания и анализи в
областта на околната среда за последните Поставеното изискване се доказва с
3 години (за фирми регистрирани преди документа по чл. 64, ал.1, т. 2 ЗОП по-малко от 3 години – за целия срок на
Списък на услугите, които са идентични
съществуването им);
В случай, че участникът участва като или сходни с предмета на обществената
7

обединение/ консорциум, изброените по- поръчка, с посочване на стойностите,
горе
изисквания
се
прилагат
за датите и получателите, заедно с
обединението /консорциума като цяло.
доказателство за извършената услуга.
Участникът, определен за изпълнител,
представя документите преди сключване
на договор за обществена поръчка.
Участникът трябва да предложи
екип от експерти за изпълнението на
описаните в Техническите спецификации
задачи и задължително да посочи като
минимум следните експерти:
Ръководител на екипа
да притежава висше образование –
степен „магистър” в областта на
"Природни
науки,
математика
и
информатика" или "Технически науки"
(съгласно Класификатор на областите на
висше образование и професионалните
направления, утвърден с ПМС № 125 от
2002 г.), или еквивалентна образователна
степен, придобита в чужбина, в
еквивалентни на посочената област;
минимум 3 години професионален
опит и работа в сферата на околната среда
и управлението на водите;

На етап подаване на оферта, участникът
представя декларация за съответствие с
критериите за подбор (Приложение № 4).
Поставеното изискване се доказва с
документа по чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП Списък на персонала, който ще изпълнява
поръчката,
в
който
е
посочена
професионалната
компетентност
на
лицата.
Участникът,
определен
за
изпълнител, представя документа преди
сключване на договора за обществена
поръчка.

да е участвал минимум в 1
успешно завършил проект
като
ръководител
или
координатор
на
проект/договор с предмет, идентичен или
сходен* с предмета на поръчката.
Ключов експерт 1
да притежава висше техническо
образование в област в областта на
"Природни
науки,
математика
и
информатика",
професионално
направление "Химически науки" или
„Химични
технологии“
или
еквивалентно;минимум
1
години
професионален опит като химик или
технолог;
участие в минимум 1 успешно
завършил проект с предмет, идентичен
или сходен* с предмета на поръчката.
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РАЗДЕЛ IV - ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците,
комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с
изискванията на обявата за обществената поръчка и техническaтa спецификация.
Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка участник, който е
представил техническо предложение, която не отговаря на предварително обявените
условия на възложителя.
1.

Критерий за определяне на икономически най-изгодна оферта:

Оценката на представените от участниците оферти ще се извърши по следния критерий за
възлагане: най-ниска предлагана цена.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УЧАСТНИК: ………………………………………………………………………
Седалище и адрес на управление: ………………………………………………
Тел: …………………………./Факс: ………........………/Е-mail: ………………
ЕИК/Булстат: ……………………………………………………………………...
Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………..
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка, възлаганa чрез събиране на оферти с обява
по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с
предмет: „Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от
обекти, формиращи отпадъчни води“.
Декларираме, че сме запознати с обявата и условията за участие в обявената от Вас
обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без
възражения.
Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за
изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
Декларираме, че при сключването на договор ще представим изискваните
документи, за удостоверяване на липсата на основания за отстраняване и за доказване на
съответствието с критериите за подбор.
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 3 (три) месеца
от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.
При изпълнението на поръчката ще използваме / няма да използваме услугите на
следните подизпълнители / капацитет на трети лица (невярното се зачертава):
Наименование на
Обхват на дейностите, които ще Размер на участието на
подизпълнителя / трето
извършва
подизпълнителя в
лице
в%
Уточнение: В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва
подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите,
съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.
В случай, че участниците ползват
подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения, декларация Приложение № 7
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на
трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица,
той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в
офертата документи за поетите от третите лица задължения, декларация Приложение № 8
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:
1.
Опис на представените документи;
2.
Техническо предложение (Приложение № 2);
3.
Ценово предложение (Приложение № 3);
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4.
Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 4);
5.
Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Приложение № 5);
6.
Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП (Приложение № 6);
7.
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 7) –
когато е приложимо
8.
Декларация за съгласие за предоставяне на капацитет от трети лица
(Приложение № 8) – когато е приложимо
9.
Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП
(Приложение № 9)
10.
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици – (Приложение № 10);
11.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(Приложение № 11)
12.
Административни данни (Приложение № 12)
13.
Копие от документа за регистрация (когато не е посочен Единен
идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър), когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за
самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните лица представят
съответният документ в официален превод. Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от
ЗТР участниците прилагат удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от
участника копие). Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на
съдебен или административен орган от държавата, в която са установени - в официален
превод. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на
подаване на офертата;
14.
Други документи (по преценка на участника).
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност на представляващия участника)
Дата: ……............
ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата и приложенията към нея се подават на български език.
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ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
СОФИЯ, БУЛ. „ЦАР БОРИС ІІІ” № 136

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка, възлаганa чрез събиране на оферти с обява
по реда на Глава Двадесет и шеста от ЗОП
от ......................................................................................................................................................
[наименование на участника],
с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],
регистрирано в [......................…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС:
[..........................................…………………………………………………………………….],
със седалище [........................................................................................................................…] и
адрес на управление [........................................................................................................…],
адрес за кореспонденция: [..........................................................................................…], телефон
за контакт [...............................…], факс [.........................................................…], електронна
поща [................................................................…………………………………..]
банкова сметка: [.................................................................................………………………...]
представлявано от ...........................................................................................[трите имена] в
качеството на .......................................................................[длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и
шеста ЗОП за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти,
формиращи отпадъчни води“ заявяваме, че сме съгласни да изпълним поръчката в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и представяме
нашето техническо предложение, както следва:
Техническо предложение отговарящо на изискванията на Техническата
спецификация като включва не само описание на всички изброени в нея дейности, но
съдържа и следните надграждащи елементи:
а) Разгледани са всички дейности от техническата спецификация, като е описан
начинът/подходът за изпълнението им.
б) Описани са нужните взаимовръзки между отделните етапи необходими за
изпълнението на всички посочени дейности.
в) Предпоставки за възникване на рискове, които могат да окажат влияние върху
изпълнението на всяка от дейностите по договора. В случай, че са открити такива, да се
предложат ефективни и адекватни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на
риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на
последиците от настъпилия риск.
Настоящото предложение е валидно 3 (три) месеца от крайния срок за подаване на
оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.
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Декларираме, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на приложения проект на
договор.
Декларираме, че сме в състояние да изпълним възложените ни видове дейности
качествено, в обема и със съдържанието, съгласно техническите спецификации и
настоящото предложение.
Декларираме, че изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които
са в сила в страната.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката, в
пълно съответствие с гореописаното предложение.
Към техническото предложение прилагаме:

Документ за упълномощаване, когато лицето което подава офертата, не е
законният представител на участника;
[дата]

ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]
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ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
СОФИЯ, БУЛ. „ЦАР БОРИС ІІІ” № 136

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за обществена поръчка, възлаганa чрез събиране на оферти с обява по реда на
Глава Двадесет и шеста от ЗОП
от ......................................................................................................................................................
[наименование на участника],
с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],
регистрирано в [......................…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС:
[..........................................…………………………………………………………………….],
със седалище [........................................................................................................................…] и
адрес на управление [........................................................................................................…],
адрес за кореспонденция: [............................................................................................…],
телефон за контакт [...............................…], факс [.........................................................…],
електронна поща [................................................................…………………………………..]
банкова сметка: [.................................................................................………………………...]
представлявано от ...........................................................................................[трите имена] в
качеството на .......................................................................[длъжност, или друго качество]
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и
шеста ЗОП за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти,
формиращи отпадъчни води“ заявяваме, че желаем да изпълним поръчката при
условията, посочени в обявата и приложенията към нея със следното ценово предложение:
1. Цена за изпълнение на поръчката:
Цифром ……………Словом:………………………лева без ДДС.
Цифром ……………Словом:………………………лева с ДДС.
Предлаганата цена е крайна и в нея са включени всички разходи за качествено и в
съответствие с всички изисквания на възложителя изпълнение на обществената поръчка,
включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете
на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители
(ако е приложимо), като възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други
разноски.
Срокът на валидност на настоящата оферта е 3 (три) месеца след изтичане на срока за
подаване на офертите.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност на представляващия участника)
Дата: ……………..
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

от ......................................................................................................................................................
[наименование на участника],
с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],
регистрирано в [......................…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС:
[..........................................…………………………………………………………………….],
със седалище [........................................................................................................................…] и
адрес на управление [........................................................................................................…],
адрес за кореспонденция: [............................................................................................…],
телефон за контакт [...............................…], факс [.........................................................…],
електронна поща [................................................................…………………………………..]
банкова сметка: [.................................................................................………………………...]
представлявано от ...........................................................................................[трите имена] в
качеството на .......................................................................[длъжност, или друго качество]
Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста ЗОП
за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти,
формиращи отпадъчни води“ представяме настоящата декларация за съответствие с
критериите за подбор:
Минимални изисквания към техническите и професионални способности
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който
може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Участникът трябва да има опит в Брой години [3 г.]
областта на предмета на поръчката, Описание Стойност Дати
Получатели
изразяващ се в изпълнени дейност на
в
лева на
идентична или сходна* с предмета на услугата без ДДС започване
настоящата поръчка, включително
и
проучвания и анализи в областта на
завършване
околната среда за последните 3 години
Участникът трябва да предложи екип
от експерти за изпълнението на
описаните
в
Техническите
спецификации задачи и задължително
да посочи като минимум следните
експерти:
Ръководител на екипа
да
притежава
висше
образование – степен „магистър” в
областта на
"Природни науки,
математика и информатика" или
15

"Технически
науки"
(съгласно
Класификатор на областите на висше
образование
и
професионалните
направления, утвърден с ПМС № 125
от 2002 г.), или еквивалентна
образователна степен, придобита в
чужбина,
в
еквивалентни
на
посочената област;
минимум
3
години
професионален опит и работа в
сферата на околната среда и
управлението на водите;
да е участвал минимум в 1
успешно завършил проект
като
ръководител или координатор на
проект/договор с предмет, идентичен
или сходен* с предмета на поръчката.
Ключов експерт 1
да притежава висше техническо
образование в област в областта на
"Природни науки, математика и
професионално
информатика",
направление "Химически науки" или
„Химични
технологии“
или
еквивалентно;;
-

минимум
1
години
професионален
опит
като
химик или технолог;

участие в минимум 1 успешно
завършил
проект
с
предмет,
идентичен или сходен* с предмета на
поръчката.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност на представляващия участника)
Дата: ……………..
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ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 97, ал. 5 ППЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

За липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените
поръчки
Подписаният/ата…………………………………………………….......................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност.....................................................................…...............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
с постоянен адрес ……………………………………………………………………………..
в качеството си на ………………………………………………………………………....…
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,
участник в обществена поръчка с предмет: „Разработване на емисионни фактори за
изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се
зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл.
219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния
кодекс;
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се
зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета
страна;
3. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената
поръчка, който не може да бъде отстранен.
„Конфликт на интереси“ 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. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка
Декларирам, че посочената информация е вярна. Известно ми е, че при деклариране
на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Дата
Име и фамилия
Подпис

........................./........................../.......................
.............................................................................
.............................................................................

* Декларацията се попълва от представляващия участника, включително и от
подизпълнителите или третите лица (ако се предвиждат такива), а при участник
обединение от всеки от членовете на обединението.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 ППЗОП
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за обществените
поръчки
Подписаният/ата…………………………………………………….......................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност.....................................................................…...............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
с постоянен адрес ……………………………………………………………………………..
в качеството си на ………………………………………………………………………....…
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,
участник в обществена поръчка с предмет: „Разработване на емисионни фактори за
изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представлявания от мен участник ……………………………………………………:
Задължения за данъци и задължителни а) Няма
осигурителни вноски по смисъла на чл. б) Допуснато е разсрочване, отсрочване
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния или обезпечение
процесуален кодекс и лихвите по тях, към в) Има, установени с акт, който не е
държавата и към общината по седалището влязъл в сила.
на възложителя и на участника, или г) Размерът на неплатените дължими
аналогични задължения, установени с акт данъци или социалноосигурителни вноски
на
компетентен
орган,
съгласно е не повече от 1 на сто от сумата на
законодателството на държавата, в която годишния
оборот
за
последната
участникът е установен, или
приключена финансова година
(ненужното се зачертава)
Неравнопоставеност в случаите по чл. 44, а) Представляваният от мен участник не е
ал. 5 от ЗОП;
предоставял пазарни консултации и/или
не е участвал в подготовката на
обществената поръчка
б)
Предоставянето
на
пазарни
консултации
и/или
участието
в
подготовката на обществената поръчка на
представлявания от мен участник не води
до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5
ЗОП.
(ненужното се зачертава)
2. Представляваният от мен участник не е предоставил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор;
3. Представляваният от мен участник е предоставил изискващата се информация,
свързана с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
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Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от НК.

Дата
Име и фамилия
Подпис

........................./........................../.......................
.............................................................................
.............................................................................

* Декларацията се попълва от представляващия участника, включително и от
подизпълнителите или третите лица (ако се предвиждат такива), а при участник
обединение от всеки от членовете на обединението.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният: ………………………………………………………..…………...................
(три имена)
в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………………..………………………………………………… ,
(наименование на лицето-подизпълнител)
регистрирано съгласно законодателството на ................................................, данни по
регистрация: ………………………………………..(ЕИК/Булстат или друга идентификация
съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на управление и др. такива) във
връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на
емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи
отпадъчни води“
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Аз лично / Представляваното от мен дружество: ………….….………………………
.............................................................................................................................................................
(посочете лицето, което представлявате)
изразявам съгласието да участвам/участваме като подизпълнител на ........................................
..............................................................................................................................................................
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на горепосочената поръчка.
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
..............................................................................................................................................................
(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще
бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
3.
Аз лично / Представляваното от мен дружество не участвам / участва в
посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)

........................./........................../.......................
.............................................................................
.............................................................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за предоставяне на капацитет от трети лица
Подписаният/Подписаната: …………………………………………………..................................
(име, презиме, фамилия)
в качеството си на …………………………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………………..…………………………………………..………… ,
(наименование на лицето-подизпълнител)
регистрирано съгласно законодателството на ................................................, данни по
регистрация: ………………………………………..(ЕИК/Булстат или друга идентификация
съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на управление и др. такива) във
връзка с обществена поръчка с предмет: „Разработване на емисионни фактори за
изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води“
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. На основание чл. 65 от ЗОП изразявам съгласието да предоставя капацитет/ресурси на
............................................................................................................................................................
(посочете участника, на който ще предоставите капацитет/ресурси)
при изпълнение на горепосочената поръчка.
2. Капацитетът/ресурсите, които ще предоставя са:
........................................................................................................................................................
(избройте конкретните ресурси, които ще бъдат предоставени на участника)
Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)

........................./........................../.......................
.............................................................................
.............................................................................
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Долуподписаният/-ната/ ......................................................................................................
в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен
директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на
участника), с ЕИК …………, със седалище и
адрес на
управление:
............................................................................ – участник в обществена поръчка с предмет:
„Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти,
формиращи отпадъчни води“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП са следните:
лицата, които представляват участника са:
лицата, които са членове на управителни и
надзорни органи на участника са:
други лица със статут, който им позволява
да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на
този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните
органи са:
Дата: .....................
гр. ........................................

Декларатор: ..............................
(подпис)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
по
чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици
Долуподписаният/-ната/ ......................................................................................................
в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен
директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на
участника), с ЕИК …………, със седалище и
адрес на
управление:
............................................................................ – участник в обществена поръчка с предмет:
„Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти,
формиращи отпадъчни води“
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник е / не е (ненужното се зачертава) дружество,
регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция
с преференциален данъчен режим.
2. Представляваният от мен участник е / не е (ненужното се зачертава)
контролирано от лице , регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
3. Не съм / съм (ненужното се зачертава) контролиращо лице в дружество,
регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция
с преференциален данъчен режим.
4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ___ от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.*
*Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е контролирано от лице, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, като се посочва конкретната точка от чл. 4 от закона.
5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4, във връзка с §7, ал. 2
от ЗР от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и техните
действителни собственици.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя
Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
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Наказателния кодекс.
Дата: .....................
гр. ........................................

Декларатор: ..............................
(подпис)

Забележки:
1. В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава задължително
от лицата, посочени в чл.54, ал.2 от ЗОП.
2. В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо
или юридическо лице, включено в обединението.
3. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на
чужд език се представя и в превод.
4. "Свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския
закон са:
• съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до
четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен
включително;
• работодател и работник;
• лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на
другото;
• съдружниците;
• дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и
акциите, издадени с право на глас в дружеството;
• лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
• лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
• лицата, едното от които е търговски представител на другото;
• лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
„Контрол" е понятие по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на
Търговския закон, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):
1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго
юридическо лице, или
2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или
надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в
това юридическо лице, или
3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по
силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав,
или
4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с
други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от
гласовете в общото събрание на това юридическо лице.
Контрол е налице и когато дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, участват пряко или косвено в управлението или капитала
на друго лице или лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните.
Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните с тях лица и техните действителни собственици не се прилага, когато по
Търговския регистър, по партидата на дружествата, съобразно чл. 6 от същия закон са
вписани едно или повече от изброените по-долу обстоятелства, посочени в чл. 4 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
24

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и техните
действителни собственици:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран
пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или
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 или 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.
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е
местно 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 от ЗИФОДРЮПДР – 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") (OB, L 344/1 от
19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в
регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДР – 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 от
ЗИФОДРЮПДР;
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 от ЗИФОДРЮПДР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/та/................................................................................................. в качеството
ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството на
лицето) на…......................................…………………. (посочва се наименованието на
участника),
ЕИК
……………………,
със
седалище
и
адрес
на
управление:.............................................................. – участник/подизпълнител/трето лице
(невярното се зачертава) във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на
емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни
води“.
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
За представлявания от мен участник Е / НЕ Е (невярното се зачертава) налице
основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно:
(тази част се попълва, единствено ако за участника е налице основание по чл. 69 във вр. с
чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ) .....................................................................................................
(описва се в какво се състои основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 от ЗПКОНПИ).
ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична
длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или
задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи
на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава,
няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да
участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред
институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо
лице.
Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за
обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове,
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на
българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало
съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или
контрол след освобождаването му от длъжност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на
ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от НК.
Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
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АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

1. Фирма (наименование) на участника:
2. ЕИК / БУЛСТАТ …………………………………………………………………………...…
3. Седалище и адрес на управление ………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………..............
................................................................................................................................................
4. Телефон: ………………, факс: .…………………., email: .....……………………………
5. Лице за контакт: …….…………………………………………………………..,
Длъжност: …………………..........., адрес: …………………………………………………,
Телефон:……………………………….., email: ……………………………………...............
6.
Обслужваща
банка:
…………….……………………….,
банков
код
………………………….., номер на банкова сметка, по която ще бъде възстановена
гаранцията:
…………………………………………………………………………………………………….
титуляр на сметката: …………..………………………………………………………………
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
ДОГОВОР
№ ………………………
Днес, …………………., гр. София, между:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, БУЛСТАТ 831901762, представлявана
от Георги Балчев – изпълнителен директор и Георги Игнатиев – началник на отдел ФСУ, от
една страна, наричана за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
………………………………………………………..със седалище и адрес на управление:
ЕИК ……………………….и ДДС номер ……………………………., представлявано от
…………..,в качеството на …………….., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга
страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);
на основание чл. 20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Утвърден от
изпълнителния директор Протокол от работата на комисията, назначена на основание чл.
97 от ППЗОП със Заповед № ………..г. ,за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена
поръчка с предмет: „Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия
товар от обекти, формиращи отпадъчни води“
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: „Разработване на
емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни
води“, наричани за краткост „Услугите“.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с
Техническата спецификация, Предложението за изпълнение на обществената поръчка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно
Приложения №№ 1, 2, 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи
неразделна част от него.
Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени
в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от
настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Договорът влиза в сила на ……………. г. и е със срок на действие 6 (шест) месеца,
считано от датата на сключването му.
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Чл. 5. Сроковете за изпълнение на отделните етапи са детайлно посочени в Техническата
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1.
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е детайлно посочено в Техническата
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1.
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на …………………………(словом………..) лева без
ДДС и ……… (словом…….) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“, съгласно
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3 от настоящия
договор.
(2) Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора,
както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в случаите,
изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
(3) В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен,
Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения
размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както
следва:
(а) авансово плащане в размер на 5% (пет процента) от Цената в размер на
…………………– в срок до 1 (един) месец, считано от датата на подписването на Договора;
(б) междинно плащане в размер на 35% (тридесет и пет процента) от Цената в размер на
……………… – в срок до 4 (четири) месеца, след подписване на договора и одобряване на
първия доклад;
(в) окончателно плащане в размер на 60% (шестдесет процента) от Цената в размер на
……………….– в срок до 6 (шест) месеца, след подписване на договора и одобряване на
финалния доклад по Договора.
Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. доклад за предоставените Услуги за период, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответния период, подписан
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след получаване на доклада, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от
Договора; и
3. фактура за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 15
(петнадесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на
условията по ал. 1.
Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: …………………………….
BIC: …………………………….
IBAN: ……………………………..
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.
Чл. 11.: (ако е приложимо) (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от
подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на
останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за
изпълнението на съответната част от Услугите за съответния период, заедно с искане за
плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането
за плащане на подизпълнителя в срок до 10 (десет) дни от получаването му, заедно със
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15
(петнадесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Гаранция за изпълнение
Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността
Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………)лева („Гаранцията
изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
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Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и
приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3
(три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при
спазване на изискванията на чл. 21 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.
Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: Общинска банка, клон "Денкоглу", гр. София,
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01.
Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
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гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, съдържаща задължение на банката гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ,
че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за
задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет)
дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на
банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на
Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
упълномощено от него лице .
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след
приключване и приемане по реда на чл. 30 и 31 от Договора на всеки отделен период. В такъв
случай, освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на
Договора, платена за период. При необходимост, във връзка с поетапното освобождаване на
Гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ
за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно
застраховка.
(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на
гаранциите.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
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задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 30
(тридесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на
това основание;
2. при пълно неизпълнение , в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това
основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл. 20. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
да търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни
да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в
съответствие с чл. 12 от Договора.
Общи условия относно Гаранцията за изпълнение
Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от Страните.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от
договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
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2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ докладите и да извърши преработване и/или
допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал
това;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.
42 от Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП / да
възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е
приложимо);
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от ........ дни от сключване на настоящия
Договор. В срок до … (словом) дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят
изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо)
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани допуснатите пропуски и неточности, в
срок от 6 месеца от приключване на договора.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска
и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с
това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него доклади или съответна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от докладите, в
съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;
5. да не приеме някои от докладите, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;
Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на
договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени
в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания
или ограничения съгласно приложимото право:
Издадените Комплексни разрешителни, Разрешителни за заустване, Годишни
доклади за изпълнение на дейностите, за които са предоставени комплексните
разрешителни, мониторингови данни от проведен собствен мониторинг от операторите,
данни от проведен контролен мониторинг от отговорните органи и институции и други
документи, подпомагащи разработването на съответните емисионни фактори
Списъци за всяка БД с основните източници на дифузно замърсяване
(резултат от ОП „Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на
замърсяване върху състоянието на повърхностните води)
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Стандартни национални класификации и номенклатури (напр. КИД)
Други (напр. данни от докладванията към ЕАОС, ЕК и др.).
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.
42 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно
клаузите на чл. 17 от Договора;
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 28. Предаването на Докладите за всеки отделен период се документира с предаването
на Приемно-предавателния протокол, което се подписва от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от
Страните.
Чл. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното с протокол;
2. еднократно да поиска преработване и/или допълване на докладите в определен от него
срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат
установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани
недостатъци, които не са отстранени ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на
изпълнението;
3. връщането на Докладите за допълване и преработка или отказът за приемането им става
чрез протокол от заседание на Комисията.
4. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното или в
случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат
отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението
става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с
протокол от заседание на Комисията, подписан в срок до 10 (десет) дни след изтичането на
срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, че към този момент бъдат
констатирани недостатъци в изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може еднократно да поиска
отстраняването им като определи подходящ срок или наложи санкция, съгласно чл. 30 – 34
от Договора.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 30. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от
Цената за съответния период за всеки ден забава, но не повече от 25% (двадесет и пет на
сто) от стойността на съответния период.
Чл. 31. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи
допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е
некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да
прекрати договора.
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Чл. 32. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 25% (двадесет и пет на сто) от Стойността
на Договора.
Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 34. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 35. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 4 от Договора
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване
на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1.по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 36. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
[(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30
(тридесет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 30 (тридесет)
дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и
Предложението за изпълнение на обществената поръчка.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
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Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано
от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на
спорове по този Договор.
Чл. 38. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите
плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването;
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 39. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 40. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.
Спазване на приложими норми
Чл. 41. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и (ако е приложимо) неговите
подизпълнители е длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове,
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,
всички приложими 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, съгласно Приложение № 10 към
чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност
Чл. 42. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при/или по
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).
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Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова,
търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания,
документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на
другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително,
финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти,
собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или
стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми,
планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения,
компютърни устройства или други материали или записи или друга информация,
независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго
устройство.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна,
като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. Не се смята за конфиденциална
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на
този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор
от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните;
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган
и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от
нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на
тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни
и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде
безпричинно отказано или забавено.
Прехвърляне на права и задължения
Чл. 44. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора (и по договорите за подизпълнение) могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.
Изменения
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Чл. 45. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени
в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила
Чл. 46. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима
сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от
тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на
поетите с Договора задължения.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства
за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на
неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази
част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност
за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
Чл. 47. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това
да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността
на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като
цяло.
Уведомления
Чл. 48. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по
факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
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e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в
писмен вид в срок до3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица
за контакт.
(5)
При
преобразуване
без
прекратяване,
промяна
на
наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от
вписването ѝ в съответния регистър.
Език (Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице)
Чл. 49. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на
несъответствия, водещ е българският език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи,
свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и
при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право
Чл. 50. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Разрешаване на спорове
Чл. 51. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните
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чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от
компетентния български съд.
Екземпляри
Чл. 52. Този Договор се състои от …. (…) страници и е изготвен и подписан в 3 (три)
еднообразни екземпляра – дава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
Чл. 53. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Приложение №2 - Предложение за изпълнение на обществената поръчка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение;
5. Приложение № 5 - Образец на Приемо-предавателен протокол;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Изпълнителен директор:
(Георги Балчев)

……………………...:
(……………………..)

Началник на отдел ФСУ:
(Георги Игнатиев)
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