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РАЗДЕЛ І 

Общи условия 

 

1. Въведение 

Изградената Национална автоматизирана система за контрол качеството на 

атмосферния въздух е предназначена за непрекъснат мониторинг на качеството на въздуха на 

територията на цялата страна, чрез който се осъществява контрол на основните му 

замърсители. Информацията за състоянието на атмосферния въздух постъпва в РИОСВ и 

ИАОС, където се обработва и анализира и служи за издаване на ежедневни и тримесечни 

бюлетини за качеството на атмосферния въздух и Национален доклад за състоянието на 

околната среда в Република България. Допълнително се докладват данни и до Европейската 

агенция по околна среда. 

 

2. Възложител 

Възложител на настоящата процедура публично състезание за избор на изпълнител на 

обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно 

чл. 5, ал. 2, т. 12 във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗОП, е и.д. изпълнителният директор на 

Изпълнителна агенция по околна среда. 

 

3. Правно основание за откриване на процедурата  

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. За нерегламентираните в 

настоящата документацията за участие условия се прилагат разпоредбите на ЗОП и 

подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни 

нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 

4. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката 

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане 

поръчка за услуга е на стойност от 70 000 лв. до 264 033 лева без ДДС, възложителят 

провежда предвидената в чл. 18, ал. 1, т. 12от ЗОП процедура – публично състезание. В 

настоящия случай прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 200 000 лева 

(двеста хиляди лева) без ДДС. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за 

провеждане на процедура публично състезание, по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, 

възложителят цели защита на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде 

равни условия за участие, в съответствие с принципа на публичност и прозрачност при 

провеждане на процедурата. 

 

5. Обект на поръчката 

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги по смисъла на чл. 

3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.  

Обектът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник – CPV, e с код 

48612000. 

 

6. Предмет на поръчката 

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е„Сервизно обслужване на Националната 

система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време― 

 

7. Възможност за представяне на варианти в офертите 

Възложителят не допуска представянето на варианти на офертата. 
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8. Прогнозна стойност 

Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на: 200 000 лева (двеста хиляди 

лева) без ДДС.  

Тази стойност е максимално допустима и всеки участник, подал оферта над тази 

стойност, ще бъде отстранен. 

 

9. Срок за изпълнение на поръчката  

Срокът, за който се възлага обществената поръчка, е 2 години, считано от датата на 

подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

 

10. Място за изпълнение на поръчката 

Поръчката е с място на изпълнение Република България. 

 

11. Цена и начин на плащане 

Предложената от участниците цена трябва да включва всички разходи за изпълнение 

на услугите, предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка. 

 

Плащането на дължимите суми ще се извърши на 4 (четири) вноски, както следва: 

Първа вноска – 20% (двадесет процента) до 2 (два) месеца след сключване на 

договора, но не по-рано от извършване на първата профилактика; 

Втора вноска – 30% (тридесет процента) до 12 (дванадесет) месеца от сключване на 

договора и представяне на двустранно подписан протокол за извършена профилактика и/или 

други дейности по договора; 

Трета вноска – 20% (двадесет процента) до 18 (осемнадесет) месеца от сключване на 

договора и представяне на двустранно подписан протокол за извършена профилактика и/или 

други дейности по договора; 

Четвърта вноска – 30% (тридесет процента) до 1 (един) месец след подписване на 

окончателния протокол за приемане изпълнението на договора. 
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Раздел II 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Класирането на допуснатите оферти се извършва според критерия ―икономически 

най-изгодната оферта” въз основа на оптимално съотношение цена/качество. Отделните 

показатели и съответните им коефициенти на относителна тежест в комплексната оценка са 

конкретизирани в таблицата по-долу: 

 

 

Показател – П 

(наименование) 

Коефици

ент на 

относителна 

тежест 

Максима

лен 

брой 

точки 

Символно 

обозначение 

на 

показателя 

1 2 3 4 

1.Оценка на Техническото 

предложение – П1  

0,70 (70%) 10 Тс 

2. Оценка на предложената цена – П2 0,30 (30%) 10 Тц 

 

Където: 

В колона №1 е посочено наименованието на показателите за оценка; 

В колона № 2 са посочени коефициентите на относителна тежест на всеки един от 

показателите, като част от комплексната оценка; 

В колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки, който могат да получат 

участниците за всеки един от показателите; 

В колона № 4 е посочено символното обозначение на показателите, което ще се 

използва в при определянето на комплексната оценка. 

 

Оценка на Техническото предложение – П1 - представлява оценка на 

детайлизацията на техническото предложение на всеки участник, която представлява отговор 

на посочените в таблицата по- долу въпроси. 

Всеки член от комисията оценява предложението на участника по всеки от 

посочените в таблицата по-долу показатели, в зависимост от предложеното решение в 

Техническото предложение на участника, с точки в съответствие с посочената скала за всеки 

един показател за оценяване. Тази скала е различна за различните показатели. Разликата в 

стойностите по различните скали и стъпките между оценките в една скала отразяват 

тежестта на съответния критерий и съответната позиция в общата оценка. Всеки участник в 

комисията може по измерими критерии да определи коя от посочените в скалата, оценки 

избира. 

 

 

Пара

метри 
Описание Критерии Maкс

имален брой 

точки 
А. Подход и 

организация 

за 

изпълнение 

предмета на 

поръчката 

Да се посочат общите 

принципи, последователност 

от действия, начините на 

комуникация, 

организацията на работа и 

организация на процеса по 

практическата и сервизна 

поддръжка, отразявайки 

спецификата на 

информационната система и 

хардуера, предмет на 

 5 
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поръчката.  

 Представените подход и 

организация са структурирани и 

логически обосновани, като 

предоставят описание на 

последователността от действия за 

осигуряване на изпълнението на 

предмета на поръчката в 

посоченият обхват и срокове. 

Описаният начин на комуникация и 

организация, осигуряват 

последваща проследимост и са 

логически свързани с процеса по 

отстраняване на проблема и 

възстановяване нормалната работа 

на системата предмет на поръчката. 

От представения подход е видно 

задълбочено познаване на 

информационната система., често 

възникващи проблеми и начина на 

отстраняването им.  

5 

 Представените подход и 

организация надхвърлят 

минималните изисквания на 

Техническата спецификация, като 

описват как ще се постигне 

търсения резултат, начина на 

комуникация и последователността 

от планирани действия. 

3 

 Представените организационни 

принципи покриват минималните 

изисквания на Техническата 

спецификация на Възложителя 

1 

Б. Срок за 

реагиране и 

за 

отстраняван

е на повреда, 

считано от 

изпратеното 

уведомление 

за това (при 

налични в 

ИАОС 

резервни 

части) 

Да се посочи срокът за 

реагиране и отстраняване на 

възникнала повреда, 

считано от изпратеното 

уведомление, и да се опише 

подхода за реализирането 

им. 

 3 

 Посоченият срок за реакция е по-

благоприятен от минималните 

изисквания на Техническата 

спецификация, като е представено 

описание на подхода за 

отстраняване на повредата. 

3 

 Посоченият срок за реакция 

покрива минималните изисквания 

на Техническата спецификация 

1 

В. Срок на 

доставка на 

резервни 

части, след 

получена 

заявка от 

Да се посочи срокът на 

доставката на резервните 

части, считано от 

изпратеното уведомление за 

това. 

 2 

 Посоченият срок на доставка e по- 2 
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възложителя благоприятен от минималните 

изисквания на Техническата 

спецификация. 

 Посоченият срок на доставка 

покрива минималните изисквания 

на Техническата спецификация. 

1 

 

Оценява се дали предложеното решение удовлетворява и в каква степен 

технологични, организационни и нормативни изисквания. Поставянето на оценките по 

посочената скала се осъществява въз основа на експертното мнение на всеки един от 

членовете на комисията, което се мотивира надлежно на базата на посочените критерии за 

получаване на съответния брой точки, като се посочват причините (изтъкват се 

недостатъците и респективно преимуществата на съответното предложение, прави се анализ 

на съответната част на предложението и се прави логичен обоснован извод за поставената 

оценка). 

Максималният брой точки, които участникът може да получи на оценка на 

Техническото предложение – П1 е 10 т. 

Структурираният подход представлява линеен процес от последователни части с 

логическа връзка между тях. 

 

П1= Тс х 0,70 

Тс = А1 + Б1+ В1, където А, Б, В са параметрите от методиката за оценка на 

възложителя за съответния участник. 

Тс на n-я участник се сформира като средно аритметично от оценките на членовете на 

комисията. 

 

Показател 2 – Оценка на предложената цена - П2, с максимален брой точки 10 и 

коефициент на относителна тежест в комплексната оценка 0,30 (30%). 
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

 

Сmin 

Тц = 10 х-----------,където: 

   Cn 

Където:Сmin е най-ниската предложена от участниците цена; Cn е цената на n-тия 

участник. 

 

Точките по втория показател на n-тия участник се получават по следната формула: 

П2 = Тц х 0,30, където: 

0,30 е коефициент на относителната тежест на показателя. 

 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по горепосочените два показателя. 

КО = П1+ П2 

 

 

Офертата, получила най-висока крайна комплексна оценка, се класира на първо 

място. 
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РАЗДЕЛ III 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

1. Предназначение и възможности на Националната система за мониторинг 

качеството на атмосферния въздух в реално време. 

 

Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално 

време e изградена по проект BG9807/01-03, финансиран от програма PHARE, и въведена в 

експлоатация в края на 2002 г. Системата беше многократно разширявана чрез увеличаване 

броя на автоматичните станции и регионалните центрове с цел по-добро покритие на 

страната. Основната цел на информационната система за мониторинг качеството на 

атмосферния въздух е да осигури достоверна и навременна информация за състоянието на 

атмосферния въздух (включително степента на замърсяване и някои основни 

метеорологични характеристики), въз основа на която да се правят анализи и оценки за 

информиране на ръководните държавни органи и обществеността. Представяне на такъв тип 

информация за качеството на атмосферния въздух на ръководните държавни органи и 

обществеността е ключово изискване, заложено в директивите на Европейския съюз. В 

съответствие с тези изисквания Националната система за мониторинг качеството на 

атмосферния въздух в реално време беше развита и надградена по проект: BG/07/IB/EN/07 

„Последващо развитие на калибрационната лабораторията на ИАОС като национална 

референтна лаборатория и оптимизиране на националната системата за осигуряване и 

контрол на качеството на замерванията на атмосферния въздух” ,чрез изпълнението на 

задача: „Въвеждане на нови софтуерни продукти за оценка и управление на качеството 

на данните от Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в 

реално време, в т.ч. изготвяне на необходимите доклади до Европейската агенция по 

околна среда и Европейската комисия, информиране на населението и осигуряване на 

необходимото хардуерно оборудване за въвеждане на новия софтуерен продукт” 
Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално 

време осигурява информация необходима за решаване на краткосрочни проблеми в случаите 

на смог, залпови замърсявания и предотвратяване на последиците от тях, и в дългосрочен 

план за намаляване на замърсяването на въздуха чрез създаване или обновяване на 

съответните законодателни мерки и планиране на екологичната политика за подобряване 

състоянието на атмосферния въздух. 

 

2. Техническо описание на Националната система за мониторинг качеството на 

атмосферния въздух в реално време. 

Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално 

време е специализирана система с общонационално значение за наблюдение и мерки по 

защита на населението и икономиката, която трябва да функционира непрекъснато, което 

налага и необходимостта от осигуряване на сервизното й обслужване и поддръжка. 

 

Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално 

време е изградена като йерархична структура на три нива, както следва: 

 Автоматични измервателни станции (АИС) - първо ниво; 

 Регионални диспечерски пунктове (РДП), разположени в Регионалните 

инспекции по околната среда и водите в гр. Бургас, Варна, Велико Търново, 

Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Монтана, Смолян и 

Пазарджик, както и Регионални лаборатории (РЛ) на ИАОС в съответните 

градове -  второ ниво; 

 Централен диспечерски пункт (ЦДП), разположен в Изпълнителната агенция 

по околна среда, гр. София - трето ниво. 
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2.1. Автоматични измервателни станции (AИC)  

AИC измерват показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух и 

някои основни метеорологични показатели. Чрез набор от анализатори в автоматичните 

измервателни станции се извършват изпитвания за определяне на специфичните за района 

показатели за състоянието на въздуха. АИС осигурява и преноса на измерените данни до 

Регионалните диспечерски пунктове чрез използването на арендовани комуникационни 

линии чрез IP VPN и GSM комуникация. 

 

2.1.1. Хардуер и Софтуер  

Събирането на данните от измерванията става с помощта на  „Data logger‖-и, 

разположени във всяка автоматична станция. „Data logger‖-ите събират информацията от 

измервателните устройства и я съхраняват.  

 

„Data-logger‖-ите се управляват от Windows NT Workstation и Windows 2000 pro, 

операционни системи и специализиран софтуер, наречен EcoRemote v2.03. Той изпълнява 

следните функции: 

 Определя измерената стойност; 

 Изчислява средно аритметично на измерените стойности за период от една минута, както 

и определя средните стойности за избран период от време; 

 Калибрира измервателните устройства; 

 Съхранява данните от калибрирането, както и данни за статуса на измервателните 

устройства; 

 Контролира дистанционното калибриране от Регионалния диспечерски пункт; 

 Съхранява средните половин часови, часови, дневни и месечни стойности за срок от 2 

месеца;  

 Представя съхранените данни в табличен и графичен вид; 

 Съхранява данните в текстови файл; 

 Предава съхранените средни стойности и данните за статуса на измервателните 

устройства. Данните (средни часови стойности) се предават в Регионалните диспечерски 

пунктове. 

 

Специализиран софтуер  EcoRemote v2.03 е разработен от фирма Project Automation. 

 

2.2. Регионални Диспечерски пунктове (РДП) и Регионални лаборатории (РЛ) 

Регионалните диспечерски пунктове са разположени в Регионалните инспекции по 

околната среда и водите (РИОСВ).Те събират информацията от АИС, включени в 

регионалната мрежа за мониторинг качеството на атмосферния въздух. Тяхната дейност 

обхваща и съхранение на данните от Автоматичните измервателни станции, автоматично 

валидиране, по предварително зададени критерии, на получените данни, визуализация и 

анализ. Изнесените работни места, разположени в РЛ на ИАОС се използват от операторите 

на станции за ежедневна проверка и валидиране на данните, както и изготвяне на протокол за 

валидиране/инвалидиране на данните от АИС.  

 

2.2.1. Хардуер и софтуер 
Хардуерът и софтуерът, инсталирани в Регионалните диспечерски пунктове осигуряват: 

 Автоматично извличане на съхраняваните в Автоматичните измервателни 

станции средни стойности на измерваните показатели; 

 Извличане на 1-минутни средни стойности по заявка от Регионалния 

диспечерски пункт; 

 Съхраняване на данните в текстови файлове; 
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 Съхраняване на информация за статуса на измервателните устройства в АИС. 

Всеки от Регионалните диспечерски пунктове разполага с Комуникационен сървър, 

Сървър за база данни, както и необходимото комуникационно оборудване за осигуряване 

свързаността към VPN-на на Националната система за мониторинг качеството на 

атмосферния въздух в реално време. 

Различни софтуерни приложения като: EcoManagerServer, включващ модулите 

EcoTrasm, EcoInterp, EcoElab, EcoCron, EcoStartup, EcoStartup, както и програмнитe продукти 

AdminSybase, SyncTimeSeries, SyncTimeSeriesAdmin осигуряват голяма гъвкавост при 

настройване на системата, обработка и агрегиране на данни необходими за нейното 

всекидневно използване. Данните се съхраняват в релационна база данни, управлявана от 

софтуера за управление на бази данни SYBASE 12.5 , работещ във всеки Регионален 

диспечерски пункт.  Сървъра за база данни съхранява не само първичните данни, получени 

от станциите, а също така и средните стойности и данните за статуса на измервателните 

устройства и др. 

Към така описаната информационна и комуникационна инфраструктура в 

Регионалните диспечерски пунктове са свързани в реално време и различни Общински 

системи за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух в съответната 

община, като най-големите са Община Бургас,Столична Община, Община Стара Загора, 

Община Димитровград и др. 

Софтуерния протокол за обмен на данни между Автоматичните станции (АИС) и 

Регионалните диспечерски пунктове (РДП) е ASYNKLINK комуникационен протокол.. 

 

2.3. Централен Диспечерски пункт (ЦДП) 

 

ЦДП има същите хардуерни компоненти, и комуникационна обезпеченост, както 

РДП, но събира данните от всички АИС в Системата. Комуникационния сървър на който 

работи  EcoManagerServer, включващ модулите EcoTrasm, EcoInterp, EcoElab, EcoCron, 

EcoStartup,  се грижи за обмена на данни както с всички РДП-та така и с АИС разположени 

на територията на София. След приключване на разработката по проект BG/07/IB/EN/07 на 

това функционално ниво - ЦДП се разработиха приложения базирани на софтуерен пакет 

UWEDAT. Чрез тази разработка и използването на софтуерният пакет UWEDAT се замени 

изцяло софтуера в ЦДП обслужващ Националната система за мониторинг качеството на 

атмосферния въздух в реално време UWEDAT работи със СУБД Oracle 10g. 

Системата UWEDAT, включва следните софтуерните инструменти  UWEDAT – UWE-

WEB (софтуерен инструмент осигуряващ настройка на мрежите за мониторинг, настройка на 

станциите, инструмент за конфигуриране на мрежи,станции,параметрите и др.), Data 

Inspection (проверка и ръчно валидиране на данните), UWEDAT GS (сървър аларми); 

UWEDAT GW (сървър за следене праговите стойности) и др. 

Структура на системата UWEDAT както и допълнителните приложения към нея е 

показана на фигурата по-долу. 
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Фигура 1 Обща структура на системата UWEDAT и допълнителните 

приложения 

 

Комуникационният сървър прехвърля измерените стойности от външните източници 

(АИС, РДП) до централната база данни. Следните отделни процеса се грижат за тази много 

сложна задача: 

 

 EcoManagerServer: комуникационен сървър използван за обмен на данни с АИС и 

РДП по Asynklink комуникационен протокол. 

 Formula Server (UWEDAT FS): високоскоростен интерфейс към базата данни, 

предназначен да се справя с големи масиви от данни (поредици); 

 Limit/Threshold Server (UWEDAT GW): проверява измерените стойности като ги 

сравнява с предварително зададените ПДК по законодателство; 

 Message Server (UWEDAT MS): сървър обработващ и генериращ различни видове 

алармени съобщения, изпращащ SMS съобщения за предварително дефинирани 

събития. 

 Data Inspection (оценка на данните): служи за анализиране и верифициране на 

времевите серии, записвани в системите за мониторинг качеството на въздуха и 

водите, в системата UWEDAT. 

 Reporting Tool:служи за изготвяне на различни справки и доклади свързани със 

състоянието на системата. 

 AirLab: Интернет базиран лабораторен модул за данните от ръчните пунктове; 

 AirWeb: Интернет базиран модул за проверка състоянието на цялата система, 

генериране на справки и отчети.  
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 UweWEB: Този инструмент служи за гъвкаво и ефективното създаване, настройка и 

поддръжка на мрежи, станции, параметри за КАВ. Това е софтуерният инструмент за 

настройка и управление на цялата система; 

 AirReports: Интернет базиран модул подпомагащ общините в изготвянето на 

бюлетините за КАВ на тяхна територия. 

 AirQ: интернет базиран модул подпомагащ изготвянето на ежедневния бюлетин за 

КАВ в ИАОС. 

 EU Reporting – Near to Real time: автоматизирана система за докладване към 

Европейската агенция по околна среда в реално време.  

 SMS оповестяване: модул за автоматично  SMS оповестяване на отговорните лица при 

настъпване на предварително дефинирани събития. 

 Автоматична услуга за предаване на данни за КАВ към външни системи: предава 

данни за КАВ в реално време към информационната система аз информиране на 

населението в Столична Община. 

 Експорт на данни към НИМХ:  услуга за предаване на данни за КАВ по заявка към 

НИМХ. 

 

2.4.  Пренос на данните. 

Преноса на данните от АИС към РДП, както и от РДП към ЦДП става посредством 

арендовани линии. Комуникационните линии тип HDSL се обслужват от Рутери. 

Предаването на данни към външни системи става чрез използването на интернет като 

преносна среда. 

 

 

Таблица 1 
 

Списък на наличното хардуерно и софтуерно оборудване  в АИС, РДП, РЛ и ЦДП. 

 

    Хардуерно оборудване  Софтуерно оборудване 

1 ЦДП 
"ИАОС-

София" 

1 Монитор за Комуникационен 

сървър модел: LG1942T, 

клавиатура, мишка 

1 Windows 2003 Server към 

Комуникационен сървър 

2 Комуникационен сървър 

ML110G6 G6950 (2.8GHz) HP 

DVD 300W 2x250GB 2x2 

GB@1333MHz HP Smart Array 

P212/256MB HP NC112T PCIe 

Gigabit Server Adapter 

2 Windows 2003 Server към 

Сървър база данни 

3 Монитор LCD Samsung 21‖ 

SM214T + клавиатура + мишка 

3 База данни Oracle 10g 

4 Сървър База данни ML150G6 

E5504 P410 1x2GB nHP, 

1x460W HDD 4xHP 500GB 3G 

SATA 7,2k nHP 

4 Remote Administrator v2.2 

5 Комутатор D-link SWDES 

1008D 

5 EcoManagerServer 

6 Лазарен принтер Xerox 108D 6 UWEDAT-Formula Server 

7 UPS APC 1000 VA + втора 

батерия за APC 1000 VA 

7 UWEDAT-Limit / 

Threshold Server 

8 UPS APC 1000 VA + втора 

батерия за APC 1000 VA 

8 UWEDAT-Message Server 
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 9 UWEDAT-Data Inspection 

10 UWEDAT-Reporting Tool 

11 UWEDAT-UweWEB  

12 AirWeb 

13 AirLab 

14 AirReports 

15 AirQ 

16 EU Reporting 

17 SMS оповестяване 

18 Автоматична услуга за 

предаване на данни за 

КАВ към външни системи 

19 Експорт на данни към 

НИМХ 

 

2 ИАОС 
отдел 

„МЗБРЗТ” 

1 Работна станция Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

1 Windows XP Professional 

2 Монитор Philips 170S9FB 

170S9FB + мишка + 

клавиатура 

2 Remote Administrator v2.2 

3 UPS MGE Evolution 1150  

  

 

3 АИС 
„Дружба” 

София 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows NT Workstation 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

8 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

9 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

10 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

11 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 

 

4 АИС 
„Младост” 

София 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows NT Workstation 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 2 Remote Administrator 
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Мишка + Клавиатура 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

8 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

9 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

10 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

11 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 

 

5 АИС 
„Кр. село” 

София 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows NT Workstation 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

8 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

9 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

10 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

11 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 

 

6 АИС 
„Надежда” 

София 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows NT Workstation 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 B/H 
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4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 

 

7 АИС 

 

"Копитот

о"  

София 

 

1 Data Logger  Core2Duo 

2.2GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows2000 

Professional 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер модел RP-IP509 3 EcoRemote ver2.03 B/H 

4 I/O Модули RS232  

5 Принтер HP LazerJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

8 АИС 

 

"Павлово

"– ИАОС 

София 

1 Data Logger  Core2Duo 

2.4GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows2000 

Professional 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер RP-IP 509 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 I/O Модули RS232  

5 Принтер HP LazerJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

9 РДП 
РИОСВ - 

Бургас 

1 Комутатор SMC EA-1024D 1 Windows 2003 Server 

към Комуникационен 

сървър 

2 Монитор за Комуникационен 

сървър модел: LG1942T, 

клавиатура, мишка 

2 Windows 2003 Server 

към Сървър база 

данни 

3 Комуникационен сървър 

ML110G6 G6950 (2.8GHz) HP 

DVD 300W 2x250GB 2x2 

GB@1333MHz HP Smart Array 

P212/256MB HP NC112T PCIe 

Gigabit Server Adapter 

3 AdminSybase v1.0  

4 Монитор за Сървър база данни 

модел: LG1942T, клавиатура, 

мишка 

4 База данни Sybase 

12.5 

5 Сървър База данни ML150G6 

E5504 P410 1x2GBNHP HDD 

DVD-ROM 1x460W 4x HP 

500GB 3G SATA 7.2K 2x2 GB 

HP NC112T PCIe Gigabit Server 

Adapter 

5 Remote Administrator 

v2.2 

6 Принтер Kyocera 6 Remote Administrator 

v2.2 
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7 UPS MGE 1550VA 7 EcoManager Server 

 8 EcoTrasm 

9 EcoInterp 

10 EcoElab 

11 EcoCron 

12 EcoStartup 

13 EcoScheduler 

 

10 АИС 

 

„Долно 

езерово” 

Бургас 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows NT 

Workstation 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

8 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

9 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

10 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

11 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 

 

11 АИС 

 

„Меден 

рудник” 

Бургас 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows NT 

Workstation 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

8 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

9 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 
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10 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

11 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 

 

12 АИС 

 

"Несебър"  

 

1 Data Logger Core2Duo 

2.2GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер ASUS RX-3101 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 I/O Модули RS232  

5 Принтер HP LaserJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

13 OPSIS 

 

"Бургас-

opsis"  

 

 1 SyncTimeSeries 

2 SyncTimeSeriesAdmin 

 

14 РДП 
РИОСВ - 

Варна 

1 Монитор за Комуникационен 

сървър модел: LG1942T, 

клавиатура, мишка 

1 Windows 2003 Server 

към Комуникационен 

сървър 

2 Комуникационен сървър 

ML110G6 G6950 (2.8GHz) HP 

DVD 300W 2x250GB 2x2 

GB@1333MHz HP Smart Array 

P212/256MB HP NC112T PCIe 

Gigabit Server Adapter 

2 Windows 2003 Server 

към Сървър база 

данни 

3 Монитор за Сървър база данни 

модел: LG1942T, клавиатура, 

мишка 

3 AdminSybase v1.0  

4 Сървър База данни ML150G6 

E5504 P410 1x2GBNHP HDD 

DVD-ROM 1x460W 4x HP 

500GB 3G SATA 7.2K 2x2 GB 

HP NC112T PCIe Gigabit Server 

Adapter 

4 База данни Sybase 

12.5 

5 Лазарен принтер Xerox 108D 5 Remote Administrator 

v2.2 

6 Комутатор D-link SWDES 

1008D 

6 Remote Administrator 

v2.2 

7 UPS MGE 1550VA 7 EcoManager Server 

 8 EcoTrasm 

9 EcoInterp 

10 EcoElab 

11 EcoCron 

12 EcoStartup 

13 EcoScheduler 

 

15 РЛ Варна 1 Работна станция Core2Duo 1 Windows XP 
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2.4GHz/1G/250GB Professional 

2 Монитор Philips 170S9FB + 

мишка + клавиатура 

2 Remote Administrator 

v2.2 

3 UPS MGE Evolution 1150 3 AdminSybase v1.0 

 

16 АИС 

СОУ 

„Ангел 

Кънчев“ – 

Варна 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows NT 

Workstation 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

8 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

9 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

10 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

11 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 

 

17 АИС 

„Изворите

” 

Девня 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows NT 

Workstation 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

8 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

9 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

10 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

11 UPS APC 1000VA+ втора 
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батерия за APC 1000VA 

 

18 АИС 

 

"Батак" – 

Варна 

1 Data Logger  Intel Pentium 4 

CPU 3GHz/524Kb RAM 

1 Windows 2000 Pro 

2 Монитор  Philips 170S7FB 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 UPS MGE Evolution 1150 

 

19 АИС 

 

ОУ "Хан 

Аспарух“ 

– Добрич 

 

1 Data Logger  Core2Duo 

2.4GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер RP-IP 509 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 I/O Модули RS232  

5 Принтер HP LaserJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

20 АИС 
„Старо 

Оряхово” 

1 Data Logger  P4 

3GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер ASUS RX3041 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

6 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

7 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

8 I/O Модули RS232F 

9 Принтер HP P 1006 

10 UPS MGE Evolution 1150 

 

21 РДП 
РИОСВ - 

Враца 

1 Монитор за Комуникационен 

сървър модел: LG1942T, 

клавиатура, мишка 

1 Windows 2003 Server 

към Комуникационен 

сървър 

2 Комуникационен сървър 

ML110G6 G6950 (2.8GHz) HP 

DVD 300W 2x250GB 2x2 

GB@1333MHz HP Smart Array 

2 Windows 2003 Server 

към Сървър база 

данни 
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P212/256MB HP NC112T PCIe 

Gigabit Server Adapter 

3 Монитор за Сървър база данни 

модел: LG1942T, клавиатура, 

мишка 

3 AdminSybase v1.0  

4 Сървър База данни ML150G6 

E5504 P410 1x2GBNHP HDD 

DVD-ROM 1x460W 4x HP 

500GB 3G SATA 7.2K 2x2 GB 

HP NC112T PCIe Gigabit Server 

Adapter 

4 База данни Sybase 

12.5 

5 Лазарен принтер Xerox P1210 5 Remote Administrator 

v2.2 

6 Комутатор SMC EA-1024D 6 Remote Administrator 

v2.2 

7 UPS MGE 1550VA 7 EcoManager Server 

 8 EcoTrasm 

9 EcoInterp 

10 EcoElab 

11 EcoCron 

12 EcoStartup 

13 EcoScheduler 

 

 

22 АИС 

 

„Враца-

ж.п.гара” 

 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows NT 

Workstation 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 

 

23 АИС 

 

„Център” 

Перник 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows NT 

Workstation 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 



стр. 21 от 87 

 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

8 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

9 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

10 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

11 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 

 

24 РДП 
РИОСВ - 

Пловдив 

1 Монитор за Комуникационен 

сървър модел: LG1942T, 

клавиатура, мишка 

1 Windows 2003 Server 

към Комуникационен 

сървър 

2 Комуникационен сървър 

ML110G6 G6950 (2.8GHz) HP 

DVD 300W 2x250GB 2x2 

GB@1333MHz HP Smart Array 

P212/256MB HP NC112T PCIe 

Gigabit Server Adapter 

2 Windows 2003 Server 

към Сървър база 

данни 

3 Монитор за Сървър база данни 

модел: LG1942T, клавиатура, 

мишка 

3 AdminSybase v1.0  

4 Сървър База данни ML150G6 

E5504 P410 1x2GBNHP HDD 

DVD-ROM 1x460W 4x HP 

500GB 3G SATA 7.2K 2x2 GB 

HP NC112T PCIe Gigabit Server 

Adapter 

4 База данни Sybase 

12.5 

5 Комутатор D-link SWDES 

1008D 

5 Remote Administrator 

v2.2 

6 Лазарен принтер Xerox 108D 6 Remote Administrator 

v2.2 

7 UPS MGE 1550VA 7 EcoManager Server 

 8 EcoTrasm 

9 EcoInterp 

10 EcoElab 

11 EcoCron 

12 EcoStartup 

13 EcoScheduler 

 

25 РЛ Пловдив 

1 Работна станция Intel Celeron D 

2.4GHz/256Mb/80GB 

1 Windows XP 

Professional 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

v2.2 

3 UPS MGE Evolution 1150 3 AdminSybase v1.0 

 

26 АИС 
 

„Камениц

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

1 Windows NT 

Workstation 
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а” 

Пловдив 

800MHz/128MB/40GB 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

8 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

9 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

10 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

11 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 

 

27 АИС 

 

 

„ЖК 

Тракия” 

Пловдив 

 

1 Data Logger  Core2Duo 

2.4GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер RP-IP 509 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 I/O Модули RS232  

5 Принтер HP LazerJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

28 РДП 

РИОСВ – 

Стара 

Загора 

1 Монитор за Комуникационен 

сървър модел: LG1942T, 

клавиатура, мишка 

1 Windows 2003 Server 

към Комуникационен 

сървър 

2 Комуникационен сървър 

ML110G6 G6950 (2.8GHz) HP 

DVD 300W 2x250GB 2x2 

GB@1333MHz HP Smart Array 

P212/256MB HP NC112T PCIe 

Gigabit Server Adapter 

2 Windows 2003 Server 

към Сървър база 

данни 

3 Монитор за Сървър база данни 

модел: LG1942T, клавиатура, 

мишка 

3 AdminSybase v1.0  

4 Сървър База данни ML150G6 

E5504 P410 1x2GBNHP HDD 

DVD-ROM 1x460W 4x HP 

500GB 3G SATA 7.2K 2x2 GB 

HP NC112T PCIe Gigabit Server 

Adapter 

4 База данни Sybase 

12.5 

5 Комутатор D-link SWDES 5 Remote Administrator 
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1008D v2.2 

6 Лазарен принтер Xerox 108D 6 Remote Administrator 

v2.2 

7 UPS MGE 1550VA 7 EcoManager Server 

 8 EcoTrasm 

9 EcoInterp 

10 EcoElab 

11 EcoCron 

12 EcoStartup 

13 EcoScheduler 

 

29 АИС 

 

„Зеления 

клин” 

Ст.Загора 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows NT 

Workstation 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

8 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

9 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

10 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

11 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 

 

30 АИС 

 

„Гълъбов

о” 

 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows 2000 Pro 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

 

31 АИС 
 

„Сливен” 

1 Data Logger  Core2Duo 

2.4GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 
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 2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер RP-IP 509 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 I/O Модули RS232  

5 Принтер HP LaserJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

 

32 

33 

OPSIS 

 

„Ръжена” 

„Остра могила” 

 1 SyncTimeSeries 

2 SyncTimeSeriesAdmin 

 

34 РДП 
РИОСВ – 

Хасково 

1 Монитор за Комуникационен 

сървър модел: LG1942T, 

клавиатура, мишка 

1 Windows 2003 Server 

към Комуникационен 

сървър 

2 Комуникационен сървър 

ML110G6 G6950 (2.8GHz) HP 

DVD 300W 2x250GB 2x2 

GB@1333MHz HP Smart Array 

P212/256MB HP NC112T PCIe 

Gigabit Server Adapter 

2 Windows 2003 Server 

към Сървър база 

данни 

3 Монитор за Сървър база данни 

модел: LG1942T, клавиатура, 

мишка 

3 AdminSybase v1.0  

4 Сървър База данни ML150G6 

E5504 P410 1x2GBNHP HDD 

DVD-ROM 1x460W 4x HP 

500GB 3G SATA 7.2K 2x2 GB 

HP NC112T PCIe Gigabit Server 

Adapter 

4 База данни Sybase 

12.5 

5 Комутатор D-link SWDES 

1008D 

5 Remote Administrator 

v2.2 

6 Лазарен принтер Xerox 108D 6 Remote Administrator 

v2.2 

7 UPS MGE 1550VA 7 EcoManager Server 

 8 EcoTrasm 

9 EcoInterp 

10 EcoElab 

11 EcoCron 

12 EcoStartup 

13 EcoScheduler 

 

35 АИС 

„Раковск

и” 

Димитров

град 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows NT 

Workstation 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 
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5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 

 

36 АИС 

 

"Студен 

кладенец"  

Кърджали 

1 Data Logger  Core2Duo 

2.4GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер ASUS RX-3101 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 I/O Модули RS232  

5 Принтер HP LaserJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

37 РДП 
РИОСВ – 

Русе 

1 Монитор за Комуникационен 

сървър модел: LG1942T, 

клавиатура, мишка 

1 Windows 2003 Server 

към Комуникационен 

сървър 

2 Комуникационен сървър 

ML110G6 G6950 (2.8GHz) HP 

DVD 300W 2x250GB 2x2 

GB@1333MHz HP Smart Array 

P212/256MB HP NC112T PCIe 

Gigabit Server Adapter 

2 Windows 2003 Server 

към Сървър база 

данни 

3 Монитор за Сървър база данни 

модел: LG1942T, клавиатура, 

мишка 

3 AdminSybase v1.0  

4 Сървър База данни ML150G6 

E5504 P410 1x2GBNHP HDD 

DVD-ROM 1x460W 4x HP 

500GB 3G SATA 7.2K 2x2 GB 

HP NC112T PCIe Gigabit Server 

Adapter 

4 База данни Sybase 

12.5 

5 Комутатор Surecom 16P 5 Remote Administrator 

v2.2 

6 Лазарен принтер Xerox 108D 6 Remote Administrator 

v2.2 

7 UPS MGE 1550VA 7 EcoManager Server 

8 UPS APC 1000 VA + втора 

батерия за APC 1000 VA 

8 EcoTrasm 

 9 EcoInterp 

10 EcoElab 

11 EcoCron 

12 EcoStartup 

13 EcoScheduler 

 

38 АИС 

„Възражд

ане” 

Русе 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows NT 

Workstation 
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2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: PCL 

818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 

 

39 OPSIS 

Силистра 

„S1” 

 

 1 SyncTimeSeries 

2 SyncTimeSeriesAdmin 

 

40 РЛ Благоевград 

1 Работна станция Core2Duo 

2,4GHz/1G/250GB 

1 Windows XP 

Professional 

2 Монитор Philips 170S7FB + 

клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

v2.2 

 3 AdminSybase v1.0 

 

41 АИС Благоевград  

1 Data Logger Core2Duo 

2.4GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер ASUS RX-3101 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 I/O Модули RS232  

5 Принтер HP LaserJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

42 РДП 

РИОСВ –  

Велико 

Търново 

1 COMM Server Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

1 Windows 2000 Pro 

2 Монитор Philips  170S9FB + 

мишка + клавиатура 

2 Windows 2000 Server  

3 Сървър База Данни Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

3 База данни Sybase 

12.5 

4 Монитор Philips 170S9FB + 

мишка + клавиатура 

4 Remote Administrator 

v2.2 

5 Комутатор D-link SWDES 

1008D 

5 Remote Administrator 

v2.2 

6 Лазарен принтер HP 

LaserJetP1006 

6 EcoManager Server 

7 UPS Powerware 5125 7 AdminSybase v1.0 

8 UPS Powerware 5125 8 EcoTrasm 

 9 EcoInterp 

10 EcoElab 

11 EcoCron 

12 EcoStartup 
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13 EcoScheduler 

 

43 OPSIS Свищов 
 1 SyncTimeSeries 

2 SyncTimeSeriesAdmin 

 

44 АИС 
"Горна 

Оряховица"  

1 Data Logger Core2Duo 

2.4GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер ASUS RX-3101 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 I/O Модули RS232  

5 Принтер HP LaserJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

45 РДП 
РИОСВ - 

Плевен 

1 COMM Server Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

1 Windows2000 

Professional 

2 Монитор Philips  170S9FB + 

мишка + клавиатура 

2 Windows 2000 Server  

3 Сървър База Данни Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

3 База данни Sybase 

12.5 

4 Монитор Philips  170S9FB + 

мишка + клавиатура 

4 Remote Administrator 

v2.2 

5 Комутатор D-link SWDES 

1008D 

5 Remote Administrator 

v2.2 

6 Лазарен принтер HP LaserJet 

1020 

6 EcoManager Server 

7 UPS PW5125 7 AdminSybase v1.0 

8 UPS PW5125 8 EcoTrasm 

 9 EcoInterp 

10 EcoElab 

11 EcoCron 

12 EcoStartup 

13 EcoScheduler 

 

46 РЛ Плевен 

1 Работна станция NEC 

Core2Duo 2.4GHz /1G/ 250GB 

1 Windows XP 

Professional 

2 Монитор NEC + мишка + 

клавиатура 

2 Remote Administrator 

v2.2 

3 UPS MGE Evolution 1150 3 AdminSybase v1.0 

 

47 OPSIS Никопол 
 1 SyncTimeSeries 

2 SyncTimeSeriesAdmin 

 

48 АИС "Плевен"  

1 Data Logger  Core2Duo 

2.4GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер ASUS RX-3101 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 I/O Модули RS232  
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5 Принтер HP LazerJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

49 АИС "Ловеч"  

1 Data Logger  Core2Duo 

2.4GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер RP-IP 509 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 I/O Модули RS232  

5 Принтер HP LaserJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

50 РДП 
РИОСВ - 

Монтана 

1 COMM Server Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

1 Windows2000 

Professional 

2 Монитор Philips  170S9FB + 

мишка + клавиатура 

2 Windows 2000 Server  

3 Сървър База Данни Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

3 База данни Sybase 

12.5 

4 Монитор Philips  170S9FB + 

мишка + клавиатура 

4 Remote Administrator 

v2.2 

5 Комутатор D-link SWDES 

1008D 

5 Remote Administrator 

v2.2 

6 Лазарен принтер HP 

LaserJetP1006 

6 EcoManager Server 

7 UPS PW 5125 7 AdminSybase v1.0 

 8 EcoTrasm 

9 EcoInterp 

10 EcoElab 

11 EcoCron 

12 EcoStartup 

13 EcoScheduler 

 

 

51 

 

РЛ Монтана 

1 Работна станция Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

1 Windows XP 

Professional 

2 Монитор Philips 170S9FB + 

мишка + клавиатура 

2 Remote Administrator 

v2.2 

3 UPS MGE Evolution 1150 3 AdminSybase v1.0 

 

52 АИС 

 

"Видин"  

 

1 Data Logger  Core2Duo 

2.4GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер RP-IP 509 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 I/O Модули RS232  

5 Принтер HP LaserJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

53 АИС 
 

"Шумен"  

1 Data Logger  Core2Duo 

2.4GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows XP 

Professional 
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 2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер ASUS RX-3101 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 I/O Модули RS232  

5 Принтер HP LaserJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

54 РДП 
РИОСВ - 

Смолян 

1 COMM Server Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

1 Windows2000 

Professional 

2 Монитор Philips  170S9FB + 

мишка + клавиатура 

2 Windows 2000 Server  

3 Сървър База Данни Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

3 База данни Sybase 

12.5 

4 Монитор Philips 170S9FB 

170S9FB + мишка + 

клавиатура 

4 Remote Administrator 

v2.2 

5 Комутатор Edimax 5 Remote Administrator 

v2.2 

6 Лазарен принтер HP LaserJet 

P1006 

6 EcoManager Server 

7 UPS PW5125 7 AdminSybase v1.0 

8 UPS PW5125 8 EcoTrasm 

 9 EcoInterp 

10 EcoElab 

11 EcoCron 

12 EcoStartup 

13 EcoScheduler 

 

 

55 

 

РЛ Смолян 

1 Работна станция Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

1 Windows XP 

Professional 

2 Монитор Philips 170S9FB + 

мишка + клавиатура 

2 Remote Administrator 

v2.2 

3 UPS PW5125 3 AdminSybase v1.0 

 

56 АИС „Рожен” 

1 Data Logger AxiomAX6156ET 

Pentium III 

800MHz/128MB/40GB 

1 Windows 2000 Pro 

2 Монитор VIEWSONIC 15‖ + 

Мишка + Клавиатура 

2 Remote Administrator 

3 Analog/Digital IO Модел: 

PCL 818L CPU Board 

3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови 

входове 

6 Analog/Digital IO Модел:8115 

аналогови входове 

7 UPS APC 1000VA+ втора 

батерия за APC 1000VA 
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8 I/O Модули RS232 

 

57 АИС "Библиотека"  

1 Data Logger  Core2Duo 

2.4GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер RP-IP 509 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 I/O Модули RS232  

5 Принтер HP LaserJet 1020 

6 UPS PW5125 1000i 

 

58 РДП 
РИОСВ - 

Пазарджик 

1 COMM Server Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

1 Windows2000 

Professional 

2 Монитор Philips 170S9FB + 

мишка + клавиатура 

2 Windows 2000 Server  

3 Сървър База Данни Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

3 База данни Sybase 

12.5 

4 Монитор Philips  170S9FB + 

мишка + клавиатура 

4 Remote Administrator 

v2.2 

5 Комутатор D-link SWDES 

1008D 

5 Remote Administrator 

v2.2 

6 Лазарен принтер HP LaserJet 

P1006 

6 EcoManager Server 

7 UPS MGE Evolution 1150 7 AdminSybase v1.0 

8 UPS MGE Evolution 1150 8 EcoTrasm 

 9 EcoInterp 

10 EcoElab 

11 EcoCron 

12 EcoStartup 

13 EcoScheduler 

 

59 РЛ Пазарджик 

1 Работна станция Core2Duo 

2.4GHz/1G/250GB 

1 Windows XP 

Professional 

2 Монитор Philips  170S9FB + 

мишка + клавиатура 

2 Remote Administrator 

v2.2 

3 UPS MGE Evolution 1150 3 AdminSybase v1.0 

 

60 АИС „Юндола” 

1 Data Logger  P4 

3GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер ASUS RX3041 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCL 818L CPU Board 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

6 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови 

входове 
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7 Analog/Digital IO 

Модел:8115 аналогови 

входове 

8 I/O Модули RS232 

9 Принтер HP P 1006 

10 UPS MGE Evolution 1150 

 

61 АИС „Витиня” 

1 Data Logger P4 

3GHz/512Mb/250Gb 

1 Windows 2000 Pro 

2 LCD монитор  HPL1506 

+ клавиатура + мишка 

2 Remote Administrator 

3 Рутер ASUS RX3041 3 EcoRemote ver2.03 

B/H 

4 Analog/Digital IO Модел: 

PCL 818L CPU Board 

 

5 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD885-16 цифрови изхода 

6 Analog/Digital IO Модел: 

PCLD782-16 Цифрови 

входове 

7 Analog/Digital IO 

Модел:8115 аналогови 

входове 

8 I/O Модули RS232 

9 Принтер HP P 1006 

10 UPS MGE Evolution 1150 

 

3. Изисквания при извършване на сервизната дейност. 

Сервизното обслужване трябва да обхваща:  

 Оборудването във всичките посочените в Таблица 1 АИС (без 

анализаторите) , както и това в  РДП, РЛ и ЦДП; 

 Комуникационното оборудване в АИС, РДП, РЛ и ЦДП посочено в 

Таблица 1;  

 Софтуера на системата на ниво – АИС, РДП, РЛ и ЦДП. 

Сервизното обслужване включва следните дейности: 

 Ремонт, подмяна на дефектиралите компоненти, както и настройка и 

преинсталиране на софтуерните модули от Националната система.  

 Минимум двукратна годишна профилактика на хардуер, софтуер и 

комуникационно оборудване в АИС, РДП, РЛ и ЦДП. Първата профилактика 

се извършва в 30-дневен срок от сключване на договора. 

 Дефектиралите компоненти, свързани с хардуерното оборудване на 

системата, които не могат да бъдат ремонтирани от Изпълнителя, се заменят 

с нови след одобрението на Възложителя, чрез Директорите на съответните 

РИОСВ,както и чрез Ръководителите на съответните РЛ при необходимост 

от доставка на резервни части за съответните РДП и РЛ. 

 Необходимостта от подмяна на дефектирали части се удостоверява в 

протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и оператора на 

съответната АИС, РДП, РЛ и ЦДП. Копие от всички протоколи се изпращат 

в Изпълнителна агенция по околна среда. 

 Резервните части се предават от Възложителя, чрез Директорите на 

съответните РИОСВ за РДП, както и чрез Ръководителите на съответните РЛ 
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за АИС и изнесените работни места в РЛ, на Изпълнителя и обратното чрез 

надлежно оформени приемо-предавателни протоколи, подписани от двете 

страни. 

 Резервните части до 250 лв. са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Изготвяне на протоколи за извършената дейност (профилактика, 

ремонт, подмяна на резервни части, настройка и др.). Всички действия по 

извършване на сервизното обслужване, предмет на обществената поръчка, се 

удостоверяват от страните с двустранно подписани протоколи. Преди 

подписването на съответния протокол страните провеждат изпитвания за 

годност, което се удостоверява в него. Протоколите за сервизното 

обслужване на РДП към РИОСВ се подписват от представител на 

Изпълнителя и от експерта, отговарящ за РДП.  

 Техническа помощ на операторите на Системата. 

 Препоръки и указания за подобряване на експлоатационните условия и 

др. 

 Отстраняване на възникнали повреди: 

  - срок на реагиране     

        - за София    до 24 часа; 

        - за страната    до 48 часа; 

  - време за отстраняване на повредата      до 48 часа. 

    

  - ремонтни работи с подмяна на дефектирали компоненти 

   (при налични в ИАОС резервни части)    - до 48 часа. 

 

 

 

Изготвяне на: списък с необходимите за закупуване резервни части и консумативи с 

предложени различни варианти на цени. При необходимост от подмяна на дефектирали 

компоненти се предвижда доставка на резервни части по предварителна писмена заявка на 

Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда. Предлаганите резервни 

части трябва да са нови, оригинални, неупотребявани и с доказани произход и технически 

характеристики. Доставката следва да бъде извършена за срок не по-дълъг от 10 дни от 

получаване на заявката. 

Изпълнителят следва да актуализира системата и програмните й модули в 

съответствие с действащото законодателство, като следи и отразява промените в 

нормативните актове, отнасящи се до изпълненото на дейностите, предмет на настоящата 

процедура в рамките на изпълнение на сервизните дейности. Тази актуализация не включва 

добавяне на нови модули и функционалности. 

 

 

4. Подход и организация за изпълнение предмета на поръчката В рамките на 

техническото си предложение, Изпълнителят следва да представи методология за подход 

и организация на работата за изпълнение на поръчката. Представената методология 

трябва да включва, но да не се ограничава до: 

 Подход на работа – последователността от действия за осигуряване на изпълнението 

на предмета на поръчката; 

 Обхват и срокове за изпълнение на описаните действия; 

 Организация и начин на комуникация с Възложителя и подход за осигуряване на 

проследимст на процеса; 
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 Инструменти за управление на поръчката – план, оценка на риска, контрол на 

дейностите и др. 

 

Национална автоматизирана система за контрол качеството на въздуха в реално време 

– (автоматични измервателни станции - АИС, Регионални диспечерски пунктове - РДП 

и Регионални лаборатории - РЛ) 

 Подразделение 

 

Адрес на обекта 

1 ЦДП - ИАОС София, бул.‖Цар Борис ІІІ‖ № 136, ст. 714 

2 Отдел МЗБРЗТ - ИАОС София, бул.‖Цар Борис ІІІ‖ № 136 

3 АИС „Дружба” София, ж.к. Дружба, зад общината 

4 АИС „Младост” София, в двора на НИМХ 

5 АИС „Кр. село” 

(Хиподрума) 

София, градинката зад ритуалната зала 

6 АИС „Надежда” София, ул.Република, до детска градина 

7 АИС „Копитото” София, Копитото- двора на кулата 

8 АИС  „Павлово” - ИАОС София, бул.‖Цар Борис ІІІ‖ № 136, в двора на 

ИАОС 

9 РДП - РИОСВ Бургас Бургас, к-с „Лазур‖, ул. ‖Перущица‖ № 67, 

ет. 5, ст.503 

10 АИС „Долно Езерово” Бургас, в двора на у-ще „Хр.Ботев‖ 

11 АИС „Меден Рудник” Бургас, в двора на у-ще „Конст.Петканов‖ 

12 АИС „Несебър” Несебър, с/у СОУ Любен Каравелов и 

управление БКС 

13 Бургас OPSIS Бургас, к-с „Лазур‖, ул. ‖Перущица‖ № 67 

14 РДП-РИОСВ Варна/ Варна, ул. „Ян Палах‖ №4, ет.3, ст.308 

15 РЛ Варна Варна, ул. „Ян Палах‖ №4 

16 АИС „СОУ Ангел 

Кънчев” 

Варна, ж.к. „Левски―, ул.‖Роза‖ №23,  

17 АИС „Изворите-Девня” Девня, в двора на поликлиниката 

18 АИС „Батак” Варна, ул. „Ал. Дякович‖ № 31 

19 АИС „ОУ Хан Аспарух“ Добрич, ул. ‖Добротица‖ №12 

20 АИС „Старо Оряхово” Старо Оряхово, обл.Варна, местност „Горска 

Барака‖ 

21 РДП-РИОСВ Враца Враца, ул.‖Екзарх Йосиф‖ № 81, ет.2, ст.302 

22 АИС „Враца-ж.п. гара” Враца, ж.п. гара-Враца 

23 АИС „Център” Перник Перник, централната градска част 

24 РДП-РИОСВ Пловдив Пловдив, ул.Марица №122, ет.2, ст.2 

25 РЛ Пловдив Пловдив, ул. „Перущица‖ №1, ет.1, ст.18 

26 АИС „Каменица” Пловдив, градинката на ф-ка Каменица 

27 АИС „ЖК Тракия” Пловдив, ЖК Тракия 

28 РДП-РИОСВ Ст. Загора Ст.Загора, ул.‖Стара планина‖ № 2, ет.3 ст. 

РЦККАВ 

29 АИС Зеления клин Ст.Загора, кръстовище на ул. 

„Д.Подвързачов‖ и ул. „Койбишевска‖ 

30 АИС „Гълъбово” Гълъбово, в двора на ч-ще „Просвета‖ 

31 АИС „Сливен” Сливен, ул. „Стоян Заимов‖ 

32 OPSIS -Ръжена с.Ръжена, община Казанлък, в двора на 

училището 
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33 OPSIS -Остра могила с.Остра могила, в района на базата на 

Гражданска защита 

34 РДП-РИОСВ Хасково Хасково, ул.‖Добруджа‖ № 14, ет. 4, ст.1 

35 АИС „Раковски” Димитровград, в градинката до  ПМГ 

„Ив.Вазов‖ 

36 АИС „Студен кладенец” Кърджали, Парк „Студен кладенец‖, кв.113 

37 РДП-РИОСВ Русе Русе, бул. „Придунавски‖ № 20, ет.5, ст.3 

38 АИС „Възраждане” Русе, до двора на руското консулство, 

ул.Ниш 

39 OPSIS – Силистра S1 Гр.Силистра ул.―Хр.Смирненски― № 2 

40 РЛ Благоевград Благоевград, ул. „Свобода‖ №1, ет.1, ст.5  

41 АИС „Благоевград” Благоевград, двора на НИМХ-БАН 

42 РДП В. Търново В.Търново, ул. „Никола Габровски‖ № 68, 

ет.1, ст.115 

43 OPSIS -Свищов Свищов, ул.‖Цанко Церковски‖№ 2 

44 АИС Горна Оряховица Горна Оряховица, кв. 84 УПИ ХV, м/у ул.19 

февруари и ул. „Ив. Вазов‖ 

45 РДП Плевен Плевен, ул. „Ал. Стамболийски‖ № 1А, ет.2, 

ст.3  

46 РЛ Плевен Плевен, сграда РО-ГДМИУ, ет.4, ст.1 

47 OPSIS -Никопол Никопол,  ул.‖Ал.Стамболийски‖  

№ 5, сградата на общината, ет.3 

48 АИС „Плевен” Плевен, ул. „Патриарх Евтимий №3‖ 

 център 

49 АИС „Ловеч” Ловеч, ул. „Цачо Дишков‖  

50 РДП Монтана Монтана, ул. „Юлиус Ирасек‖ № 4, ет.3, ст.4 

51 РЛ Монтана Монтана, ул. „Юлиус Ирасек‖ № 4, ет.3, ст.4 

52 АИС „Видин” Видин, УПИ 1 

53 АИС „Шумен” Шумен, м/у Хуманитарната гимназия и 

ученически стадион 

54 РДП Смолян Смолян, ул. „Дичо Петров‖ № 16, ет.2, ст.308 

55 РЛ - Смолян Смолян, ул. „Дичо Петров‖ № 16, ет.2, ст.308 

56 АИС „Рожен” Връх Рожен 

57 АИС „Смолян” Смолян, Градска библиотека 

58 РДП Пазарджик Пазарджик, ул. „Гурко‖ № 3, ет.4, ст.14 

59 РЛ Пазарджик Пазарджик, ул. „Гурко‖ № 3, ет.4, ст.14 

60 АИС „Юндола” Юндола, местност „Старинна‖ Учебно 

Горско стопанство „Юндола‖ 

61 АИС „Витиня” Витиня, Държавна Дивечовъдна станция 

„Витиня‖, обл. Ботевград 
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IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ 

Изпълнителна агенция по околна среда предоставя неограничен, пълен, безплатен и 

пряк достъп чрез електронен адрес до документацията за участие в процедурата, която може 

да намерите на интернет адрес на възложителя: http://www.eea.government.bg/, Профил на 

купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/5_PSOP 

 

1. Общи изисквания към участниците 
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 

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

законодателството на държавата, в която то е установено.  

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва 

договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по 

закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.  

Физическите лица, когато се представляват от друго лице, представят нотариално 

заверено пълномощно. 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 
Това обстоятелство се декларира от участника, когато е приложимо, в ЕЕДОП, Част III, Раздел Г, 

„Специфични национални основания за изключване“, в който се попълва следният текст: „1.На основание 

чл. 101, ал. 10 от ЗОП декларирам, че участвам само в едно обединение.― 

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответната 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. 

Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, се представя учредителен акт, споразумение и/или друг приложим 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. Правно основание за 

създаване; 2. Права и задължения на участниците в обединението; 3. Дейностите, които ще 

изпълнява всеки член на обединението; 4. Определяне на лице, представляващо 

обединението, което ще представлява обединението за целите на обществената поръчка като 

ще задължава същото, ще получава указания за и от името на всеки член на обединението, и 

ще следи за изпълнението; 5. Разпределение на отговорностите между членовете на 

обединението във връзка с конкретната обществена поръчка. 

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, като и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. В случай че не е регистрирано и при възлагане изпълнението 

на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши 

регистрация по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди 

подписването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелна оферта. 
Това обстоятелство се декларира от участника, когато е приложимо, в ЕЕДОП, Част III, Раздел Г, 

„Специфични национални основания за изключване“, в който се попълва следният текст: „2. На основание 

http://www.eea.government.bg/
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чл. 101, ал. 9 от ЗОП декларирам, че не участвам в обединение и не съм дал съгласие да бъда подизпълнител на 

друг участник в процедурата.― 

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

възложат, ако възнамеряват да ползват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

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

отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не 

отговаря на критериите за подбор.  

Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице 

основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите 

за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на 

дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до 

момента дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на тези условия, заедно с копие на договора 

за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното 

сключване. 

 

2. Лично състояние на участниците 

Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата 

обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и когато такива обстоятелства са 

възникнали спрямо един или повече членове на обединението, което е участник в 

процедурата, а именно: 

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

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

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

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

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

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

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

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 

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

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по 

акт, който не е влязъл в сила; 

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

5) е установено, че: 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

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

301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

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

установен; 

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

http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p29221074
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p29221074
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695350
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695353
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695373
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695396
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695400
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695429
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695435
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695481
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p29221082
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695493
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p29221086
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p29221087
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695570
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p5974115
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695608
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p5974377
http://web.apis.bg/p.php?i=204216#p28315642
http://web.apis.bg/p.php?i=204216#p28315642
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982740
http://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987599
http://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5986991
http://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987740
http://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987759
http://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987759
http://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987995
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Тези обстоятелства се декларират от участника в ЕЕДОП, Част III „Основания за изключване“. 

 

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки съгласно чл. 56 от ЗОП, които гарантират 

неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.  

Възложителят ще прилага основанията за отстраняване до изтичане на следните 

срокове: 

а) пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

б) три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква 

„а― и т. 6 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг 

срок. 

Възложителят няма да отстрани участника от по-нататъшно участие в процедурата, 

когато предприетите от него мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност. 

Съгласно чл. 58 от ЗОП, за доказване липсата на основание за отстраняване по чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП, участникът, избран за изпълнител, представя следните документи: 

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

б) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

в) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда―. Когато в удостоверението се съдържа 

информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение 

по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя и декларация, че нарушението не е 

извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. 

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

посочения/те документ/и, издаден/и от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издава/т 

документ/и за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 

значение, съгласно законодателството на съответната държава. В случай че декларацията 

няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. Участникът не представя посочените документи, 

когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информация 

или достъп до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, 

които имат правомощия да упражнят контрол при вземане на решения от тези органи. Такива 

други лица са 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.  

Лицата, които представляват участника или които са членове на управителни и 

надзорни органи на участника са, както следва: 

а) при събирателни дружества – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, 

ал. 1 от Търговския закон; 

г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 
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д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

е) при едноличен търговец – физическо лице – търговец; 

ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

з) в случаите по б. „а― до „ж― (по-горе) – и прокуристите, когато има такива. Когато 

лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България; 

и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника, съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

Когато изискванията по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП (Единен европейски документ за 

обществени поръчки). Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при 

различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за някое лице 

или за някои от лицата. В последната хипотеза – при подаване на повече от един ЕЕДОП, 

обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от 

лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.  

Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона 

за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в една 

и съща процедура. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или от узнаване на обстоятелството, че 

участникът е свързано лице с друг участник в същата процедура. 

Участниците са длъжни да декларират отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за 

мерките срещу изпиране на пари. 

Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици се забранява пряко или косвено участие в 

процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните 

актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 
Тези обстоятелства се декларират от участника в ЕЕДОП, Част III, Раздел Г, „Специфични 

национални основания за изключване“, в който се попълва следният текст: „4. На основание чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (отбелязва се Да/Не). 5. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗМСИП (посочват се 

действителните собственици с три имена, ЕГН, постоянен адрес, документ за самоличност).―  

 

! Възложителят ще отстрани от участие участника, който представи документи, 

върху които подписът на представляващите го лица е положен посредством печат, копиран е 

или по друг технически начин, различен от саморъчно полагане. 

 

3. Други основания за отстраняване от участие: 

3.1. Възложителят отстранява от участие участник, който:  

3.1.1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено в документацията;  
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3.1.2. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката;  

3.1.3. 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;  

3.1.4. участници, които са свързани лица (по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП). 

 

3.2.Възложителят отстранява от участие участник, който: 

3.2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен; 

3.2.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

3.2.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

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

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

прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 

случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на 

договора; 

3.2.5. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Обстоятелствата по т. 3.2. се декларират от участника в ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, 

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

нарушение. 

 

4. Критерии за подбор 

А) Годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност 

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за годността 

(правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците. 

 

Б) Икономическо и финансово състояние на участника 

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и 

финансовото състояние на участниците. 

 

В) Техническите и професионални възможности на участника 
Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности: 

 

4.1. Да е изпълнил минимум една дейност, предоставяща услуги с идентичен или 

сходен предмет и обем* с предмета и обема на настоящата обществена поръчка през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

*Под идентичен или сходен предмет следва да се разбират услуги, свързани със сервизно обслужване и 

поддръжка на информационни системи за събиране и обработка на данни за мониторинг в реално време. Под 

идентичен или сходен обем следва да се разбира дейност, която включва цялостно сервизно обслужване и 

поддръжка на информационна система за събиране и обработка на данни за мониторинг в реално време. 

Участникът следва да декларира в ЕЕДОП,Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически 

и професионални способности“, т. 1б), само дейност, която е успешно изпълнена, в пълен обем и е приета без 

забележки от възложителя.  
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Когато участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените услуги от всички 

членове в обединението. 

Документи: На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП назначената от възложителя комисия 

по чл. 103, ал. 1 от ЗОП може да изиска от участниците да представят всички или част от 

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

законосъобразното провеждане на процедурата. Комисията ще приема удостоверения, 

издадени от възложителя, придружени от разпечатана от РОП информация за изпълнен 

договор, когато последната е налична. 

 

4.2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството – ISO 

9001:2008 или еквивалентна, в областта на информационните технологии, валидна за срока 

на изпълнение на поръчката.  
Това обстоятелство се посочва от участника в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: 

„Технически и професионални способности“, т. 12). 

Документи: На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП назначената от възложителя комисия по 

чл. 103, ал. 1 от ЗОП може да изиска от участниците да представят всички или част от 

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

законосъобразното провеждане на процедурата. Комисията ще приема копие от сертификата. 

Освен посочения в т. 4.2 сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и 

доказателства за въведени еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 6 от ЗОП. 

 

4.3. Да разполага с екип от експерти, отговарящи на следните изисквания по 

отношение на квалификация и професионален опит за изпълнение предмета на обществената 

поръчка: 

Да разполага с минимум четирима експерти, от които:  

 двама експерти информационна поддръжка; 

 двама програмисти. 

Посочените експерти да притежават следната квалификация и опит: 

Образование: Висше образование, степен „магистър‖ по следните специалности: 

математика и информатика; електроника и автоматика; компютърна и комуникационна 

техника; информационни системи и технологии (вкл. и за чуждестранни експерти и/или 

експерти, с придобита в чужбина специалност). 

Професионален опит: Най-малко 5 години опит в областта на поддръжка и сервизни 

услуги на сходна* с предмета на поръчката апаратура и софтуер (за експертите 

информационна поддръжка) и най-малко 5 години опит в областта на програмирането на 

системи и услуги, свързани* с предмета на поръчката (за двамата програмисти) към датата 

на подаване на офертата.  

* Под „сходен― или „свързан с предмета на поръчката― следва да се разбират услуги, свързани със 

сервизно обслужване и поддръжка на информационни системи за събиране и обработка на данни за 

мониторинг в реално време. 

Професионална квалификация: Преминато обучение за работа със специализиран 

софтуер (софтуерния пакет – UWEDAT, софтуерния пакет EcoManagerServer и софтуерния 

пакет-EcoRemote v2.03) и специализираната база данни (структура и обхват), към 

гореописаните софтуерни пакети, използвани за функционирането на националната система 

за мониторинг на въздуха, подробно описани в техническата спецификация или 

еквивалентни.  

Изискванията за образование, професионална квалификация и професионален опит се 

прилагат и за допълнителните експерти, в случай че участникът предложи екип с повече от 

горепосочения минимум експерти.  
Участникът следва да посочи екипа, който ще използва при изпълнение на поръчката, в ЕЕДОП, Част 

IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 6) 

Документи: На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП назначената от възложителя комисия по 

чл. 103, ал. 1 от ЗОП може да изиска от участниците да представят всички или част от 
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документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП, когато това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата. Комисията ще приема копие от дипломи, 

сертификати, длъжностни характеристики, трудови книжки, договори, удостоверения.  

 

Възложителят няма да приема представени доказателства, които произтичат от 

лице, което има интерес съгласно чл. 64, ал. 2 ЗОП. 
 

Забележки:  

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

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 

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

За конкретната поръчка участникът може да се позове на капацитета на трети лица, 

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

техническите способности. 

При участие на подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии 

за подбор, съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата. 

 

5. Използване на капацитета на трети лица 

В офертата си участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

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

техническите способности. 
Това обстоятелство се декларира в ЕЕДОП, Част II: „Информация за икономическия оператор“, 

Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват 

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

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

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

лица задължения.  

Когато се предвижда участието на трети лица при изпълнение на поръчка, те трябва 

да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

Ако посочените от участника трети лица не отговарят на съответните критерии за 

подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях са 

налице основанията за отстраняване от процедурата, то възложителят изисква тяхната 

замяна.  

Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от 

участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с 

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.  

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, 

той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията по чл. 65, ал. 2-4 от ЗОП . 

 

6. Подизпълнители 

Участникът следва да посочи в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, 

който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
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Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

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

отстраняване от процедурата. Ако не отговарят, възложителят ще изиска замяна на 

подизпълнителя. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 

ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

 

7. Изменение на условията 

Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, 

еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата, и/или документацията на обществената поръчка при условията на чл. 100, ал. 3 

и ал. 5 от ЗОП. След изтичането на тези срокове, възложителят може да публикува 

многократно обявление за изменение или допълнителна информация за промени в условията 

на процедурата, само когато удължава обявените срокове. 

 

8. Разяснения по условията на процедурата 

До 10 (десет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всяко лице 

може да поиска писмено от възложителя разяснение по документацията за участие. Искането 

за разяснение може да бъде направено чрез средствата за комуникация, посочени в 

обявлението за поръчка и в т. 12 Обмен на информация от настоящия раздел на 

документацията за участие.  

Искания за разяснения, подадени по пощата, следва да бъдат получени при 

възложителя в срока, определен за подаването им. Искания, получени след изтичането на 

този срок, няма да бъдат разглеждани от възложителя и по тях няма да бъдат публикувани и 

изпращани разяснения. На всяко надлежно получено искане за разяснение по 

документацията, възложителят публикува в 4-дневен срок разяснение на интернет адреса на 

ИАОС http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/5_PSOP 

В случай, че от публикуването на разяснението от възложителя до крайния срок за 

получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят ще удължи срока за 

получаване на оферти, ако разясненията налагат съществени промени в офертите. 

Възложителят удължава срока за получаване на оферти с публикуване на обявление за 

изменение или допълнителна информация в Регистъра на обществените поръчки и в профила 

на купувача, в един и същи ден, като от деня на публикуването до крайния срок за подаване 

на оферти не може да има по-малко от 6 (шест) дни. 

Възложителят и неговите служители не могат да дават обвързващи разяснения по 

телефона. 

 

Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на 

участниците. 

 
9. Изисквания към опаковката – изготвяне, съдържание и подаване, срок 

9.1. Изготвяне 

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

обявените от възложителя условия.  

Към офертата си участниците представят и информация относно личното състояние и 

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/5_PSOP
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критериите за подбор. 

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

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

препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа до 

изтичане на срока, посочен в обявлението – 15.05.2017 г., в отдел „Деловодство―, гр. София, 

п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ‖ № 136, стая № 101. 

В случай, че участникът изпраща офертата си чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане в отдел „Деловодство― на ИАОС преди изтичане на срока, в 

който могат да бъдат подадени оферти. Рискът от забава или изгубване на офертата е на 

участника. 

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в писмен вид на 

хартиен носител и се подават в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост 

върху която се посочва: 

 

ОФЕРТА 

до 

Изпълнителна агенция по околна среда 

бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, стая № 101 

гр. София, п.к. 1618 

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание, с предмет: 

„Осигуряване на сервизно обслужване на националната система за контрол качеството 

на атмосферния въздух в реално време“ 
(моля, посочете наименованието на) 

от ……………………………………………………………………………………………………... 

(наименование на участника, включително участниците в обединението, 

 когато е приложимо) 

гр. …………………………………………………………………………………………………... 

(адрес за кореспонденция) 

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

(лице за контакт, телефон, факс и електронна поща) 

 

9.2. Съдържание на опаковката: 

Опаковката трябва да съдържа следното: 

 

А) ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА 

1.Опис на представените документи, подписан от участника (Образец № 1) - 

оригинал. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 2), 

съдържащ съответната информация, изискана от възложителя, посочване на националните 

бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни 

да предоставят информация – представя се за участника в съответствие с изискванията на 

закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – за всеки от участниците в 

обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито 

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.  

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 

на съответствието си с критериите за подбор и че ще използва подизпълнители, е длъжен да 

представи за всяко от тези лица отделен ЕЕДОП. 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят до повече от 

едно лице, всички лица подписват един и същи ЕЕДОП. В случай на необходимост от защита 

на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 
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информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се попълва в 

отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато участникът подава повече от 

един ЕЕДОП, поради описаните обстоятелства, то обстоятелствата, свързани с критериите за 

подбор, е достатъчно да се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

ЕЕДОП се подписва от лицата, които представляват участника, посочени в чл. 40 на 

ППЗОП и в т.2. Лично състояние на участниците на настоящата документация.  

Възложителят ще отстрани от участие участника, който представи документи, 

върху които подписът на представляващите го лица е положен посредством печат, 

копиран е или по друг технически начин, различен от саморъчно полагане. 

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

приложимо. 

В ЕЕДОП участникът описва предприетите от него мерки за доказване на надеждност 

по чл. 56 от ЗОП, когато за него е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и 

преди подаване на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност.  

Участникът доказва надеждността си с представянето на следните документи: 

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП – документ за 

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

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 

дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение; 

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждаване на описаните обстоятелства.  

4. Заверено копие на договора за обединение, от който е видно изпълнението на 

изискванията по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП – когато е приложимо. 

 

Б)ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 39, 

ал. 3, т. 1 от ППЗОП – Образец № 3, съдържащо: 

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

представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 

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

г) декларация за срока на валидност на офертата; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

когато е приложимо. 

 

Забележка: Участникът следва да представи техническото си предложение на 

хартия, както и записано в PDF формат, позволяващ копирането на текста, на цифров 

носител (компактдиск). Техническото предложение, записано в електронен формат, следва 

да бъде сканирано от вече изготвеното на хартия предложение ведно с подписи и 

печати. 

 

В) ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ“ 

В отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри― 

участникът следва да постави задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, 

т. 2 от ППЗОП, попълнено съгласно Образец № 4 към настоящата документация, като 

същото трябва да съдържа: 

Предложенията на участника относно цената за придобиване на услугата, предмет на 

обществената поръчка.  
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9.3.Подаване 
При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата 

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

приносителя се издава документ. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане 

на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или опаковка с нарушена 

цялост.  

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, 

който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на 

лицата от списъка се завеждат в регистър на възложителя. В този случай не се допуска 

приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. 

Офертата и всички документи за участие в процедурата се представят на български 

език или в превод на български език.  

До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 

участие на участника с тази оферта в процедурата. Допълнението и промяната на офертата 

трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху 

опаковката бъде отбелязан и текст: 

 

 

„Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ……………..  

за участие в обществена поръка, възлагана чрез публично състезание с предмет: 

„Осигуряване на сервизно обслужване на националната система 

за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време“ 

 

от ……………………………………………………………………………………………………... 

(име/наименование на участника) 

гр. 

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

(адрес за кореспонденция) 

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

(лице за контакт, телефон, факс и електронна поща) 

 

 

Документите, представени с офертата, е препоръчително да са скрепени неподвижно, 

да са подредени по реда, по който се изискват, и да са с номерирани страници. Всички копия 

на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от участника 

копие на документ означава: върху документа да е положен гриф „Вярно с оригинала― и 

подпис на лицето, представляващо участника или изрично упълномощено от него друго 

лице, както и печат на участника, в приложимите случаи. 

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се 

позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които 

подлежат на оценка. 

 

10. Валидност на офертата 

Срокът на валидност на офертите е 180 дни, считано от датата на отваряне на 

офертите. През този срок всеки участник е обвързан с условията на представената от него 

оферта. 
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11. Извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите 

Извършването на подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането на 

офертите се извършва от комисия, назначена от възложителя, която се състои от нечетен 

брой членове.  

При провеждане на процедурите за обществени поръчки, назначената от възложителя 

комисия първо провежда предварителен подбор, след което разглежда офертите на 

участниците. 

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 

на средствата за масово осведомяване. 

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните, непрозрачни 

опаковки, оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри―, след което най-малко трима от нейните 

членове подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри―. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри―. С изпълнение на описаните действия приключва публичната част от заседанието 

на комисията. 

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с участие в 

процедурата за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и съставя протокол. 

Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното 

състояние на участниците комисията установи липса, непълнота и/или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, комисията ги посочва в 

протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на 

купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола комисията предоставя на 

участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 

информация, възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят 

представената информация, като представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация. Допълнително 

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

след крайния срок за получаване на оферти. В същия срок участникът може да замени 

подизпълнител или трето лице, когато комисията е установила, че подизпълнителят или 

третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на 

техническото предложение. 

Когато промяната на информация е свързана с обстоятелства, които са различни от 

посочените в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, новият ЕЕДОП, който участникът представя може да бъде 

подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно го да представляват. 

След изтичане на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждането на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

При разглеждане на офертите (при извършването на предварителния подбор и на 

всеки етап от процедурата) комисията, когато е необходимо, може да иска разяснения за 

данни, заявени от участниците и/или да извърши проверка по заявените от участниците 

данни, включително чрез изискване на информация от други органи или лица; както и да 

изисква от участниците да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за 

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

техническото и ценовото предложение на участниците. 

Комисията няма да разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

Комисията ще разгледа допуснатите оферти и ще провери съответствието на 

техническите предложения на участниците с предварително обявените условия. 
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Когато методиката за комплексна оценка включва показатели, които оценяват 

параметри от техническото предложение, комисията ще отвори ценовото предложение на 

допуснатите участници, след като е извършила оценяване на офертите по другите 

показатели.  

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложния, 

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

на отварянето. На публичното заседание комисията ще обяви резултатите от оценяването на 

офертите по другите показатели, ще отвори ценовите предложения на допуснатите 

участници и ще ги оповести.  

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 

на възложителя, не се отваря. 

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

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

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

комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 

Срокът за получаване на подробната писмена обосновка е 5-дневен, считано от получаването 

на искането за това.  

Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от 

участие в процедурата: 

- Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

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

- Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 Предварително обявените условия на поръчката; 

 Правила и изисквания, свързани с опазването на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

Приложение № 10 към ЗОП, когато са посочени като изискване от 

възложителя; 

- Участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято 

оферта не е приета, съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП; 

- Участници, които са свързани лица. 

Комисията ще класира участниците, отговарящи на заложените в настоящата 

документация критерии, според присъдените точки съгласно методиката за оценка на 

офертата.  

В случай, че двама или повече участници са с равен брой точки, комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.  

Комисията съобщават писмено на участниците чрез публикуване в профила на 

купувача датата, мястото и часа на теглене на жребия. Право да присъстват при тегленето на 

жребия имат и лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.  

Когато упълномощеното лице за участие в жребия не съвпада с лицето, 

представляващо участника, съгласно актуалната му търговска регистрация или с лицето, 

подало офертата от името на участника, допълнително се представя пълномощно в оригинал 

или нотариално заверено копие.  

Комисията подготвя билети с имената на участниците с еднакви точки и ги поставя в 

непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в определения час. 

Ако до този час не са се явили представители на участниците, заседанието се отлага за след 1 

(един) час. Ако и след неговото изтичане не са се явили представител/и на участниците, 

председателят на комисията пристъпва към тегленето на жребия. Тегленето се извършва чрез 

избор от председателя на комисията на един от пликовете. Участникът, чието име се съдържа 

в изтегления плик, се класира на първо място. 

Комисията съставя протокол за извършването на подбора, разглеждането оценяването 

и класирането на офертите, като резултатите от работата й се отразяват в доклад. Докладът, 
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заедно с всички документи, изготвени в хода на работата на комисията като протоколите от 

работата на комисията, оценителни таблици, мотивите за особените мнения, включително 

представените мостри и/или снимки, се представя на възложителя за утвърждаване. 

Възложителят с решение за определяне на изпълнител по договор за обществена 

поръчка определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните 

условия: 

- не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 

56, ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор и 

- офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за 

възлагане. 

Съгласно чл. 24, ал. 1 от ППЗОП възложителят публикува в профила на купувача 

решението за определяне на изпълнител в деня на изпращането му на участниците. В същия 

ден възложителят публикува в профила на купувача протоколите и окончателния доклад на 

комисията. 

 

12. Обмен на информация 

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

настоящата процедура, следва да са в писмен вид*. Възложителят и неговите служители не 

могат да дават обвързващи разяснения по телефона. 
* По смисъла на §2, т.33 от ДР на ЗОП, „писмен― или „в писмена форма― е „всеки израз, състоящ се 

от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и впоследствие съобщен, включително 

информация, която се предава и съхранява с електронни средства―. 

Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от ЗОП, възложителят избира един от начините 

на комуникация с участниците, посочени в ал. 2. За целите на настоящата процедура 

приоритетно възложителят ще използва комуникация с участниците по електронна 

поща. За целта участниците задължително трябва да посочат актуален, работещ имейл 

адрес, който се проверява редовно от техен представител.  
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис: „Потвърждаване на 

получаването на електронно изявление не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата, освен ако 

страните са уговорили друго.― и чл. 10: „Електронното изявление е получено с постъпването му в посочената от 

адресата информационна система.― 
 

Алтернативно възложителят може да използва който и да е начин от посочените в чл. 

43, ал. от ЗОП начини, за да изпрати решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3-10 от ЗОП, както и 

протокола по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

Когато решението/протокола не е получено от участника по някой от изброените 

способи, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача в деня, в който 

възложителят е узнал, че решението не е получено от участника, и в този случай решението 

се счита за връчено от датата на публикуването на съобщението в профила на купувача.  

Неправилно посочен адрес, факс или електронна поща за кореспонденция или 

неуведомяване за промяна в тях освобождава възложителя от отговорност за неточно 

изпращане на уведомленията или информацията. 

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на информацията. 

Възложителят ще изпраща на участниците по някой от посочените по-горе средства 

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

В предвидените от ЗОП хипотези някои документи по процедурата се обявяват само 

чрез профила на купувача на възложителя. 
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Образец № 1 

 

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ 

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез процедура „публично състезание―, с 

предмет: 

„Осигуряване на сервизно обслужване на националната система за контрол 

качеството на атмосферния въздух в реално време― 

 

№ Вид на документа Оригинал 

или 

заверено 

копие 

Брой 

стр. 

Страница 

от – до 

Забележка** 

(ако е приложимо) 

1 Опис на представените 

документи – оригинал (Образец 

№ 1) 

    

2 ЕЕДОП – оригинал (Образец № 

2) 

    

3 Документи за доказване на 

предприетите мерки за 

надеждност, когато е 

приложимо 

    

4 Документ (договор) за 

създаване на обединение, 

съгласно чл. 37, ал. 4 от 

ППЗОП, когато е приложимо 

    

5 Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката, 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП (Образец № 3) 

    

6 Цифров носител със записано 

на него сканирано техническо 

предложение в PDF формат 

    

1. 6 

7 

Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава 

офертата не е законният 

представител на участника 

    

8 Ценово предложение, съгласно 

чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП 

(Образец № 4)  

    

       

Подписи печат 

 

 

  

*Поредният номер на последния ред по таблицата от настоящия образец не 

ограничава участника относно броя на документите, които представя с офертата си. 
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Образец№ 2 

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) 

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

възлагащия орган или възложителя 

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

вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, 

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

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

съответното обявление
2

, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 

OВEС S брой[], дата [], стр.[],  

Номер на обявлението в ОВ S: 2017/S ххх–хххххх 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в 

Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва 

да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена 

поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана. 

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

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

възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. 

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

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

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

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

ЕЕДОП.В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от 

икономическия оператор. 

Идентифициране на възложителя
3
 Отговор: 

Име:  Изпълнителна агенция по околна среда 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: 

Название или кратко описание на поръчката
4
: „Осигуряване на сервизно обслужване на 

националната система за контрол качеството 

на атмосферния въздух в реално време― 

Референтен номер на досието, определен от 

възлагащия орган или възложителя (ако е 

[ ] 

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

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

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

покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка. 

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

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

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

възложители на обществени поръчки. 
4
 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 
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приложимо)
5
: 

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

икономическия оператор 

 

Част II: Информация за икономическия оператор 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: Отговор: 

Име: [ ] 

Идентификационен номер по ДДС, ако е 

приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете друг 

национален идентификационен номер, ако е 

необходимо и приложимо 

[ ] 

[ ] 

Пощенски адрес:  [……] 

Лице или лица за контакт
6
: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или 

средно предприятие ли е
7
? 

[] Да [] Не 

Само в случай че поръчката е запазена
8

: 

икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално 

предприятие
9
, или ще осигури изпълнението 

на поръчката в контекста на програми за 

създаване на защитени работни места? 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 

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

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

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

цели.  

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

и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 

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

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

заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/илигодишният им 

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

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

неравностойно положение. 
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Ако „да―, какъв е съответният процент 

работници с увреждания или в 

неравностойно положение? 

Ако се изисква, моля, посочете въпросните 

служители към коя категория или категории 

работници с увреждания или в 

неравностойно положение принадлежат. 

[…] 

 

 

[….] 

 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

Ако „да―: 

Моля, отговорете на въпросите в останалите 

части от този раздел, раздел Б и, когато е 

целесъобразно, раздел В от тази част, 

попълнете част V, когато е приложимо, и при 

всички случаи попълнете и подпишете част 

VI.  

а) Моля посочете наименованието на списъка 

или сертификата и съответния 

регистрационен или сертификационен номер, 

ако е приложимо: 

б) Ако сертификатът за регистрацията или 

за сертифицирането е наличен в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво се 

основава регистрацията или 

сертифицирането и, ако е приложимо, 

класификацията в официалния списък
10

: 

г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни критерии 

за подбор? 

Ако „не―: 

В допълнение моля, попълнете липсващата 

информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г 

според случая САМО ако това се изисква 

съгласно съответното обявление или 

документацията за обществената поръчка: 

д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……] 

в) [……] 

 

 

 

г) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

д) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

                                                           
10

 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
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социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на 

възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп 

до национална база данни във всяка държава 

членка? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……] 

Форма на участие: Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори
11

? 

[] Да [] Не 

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

ЕЕДОП. 

Ако „да―: 

а) моля, посочете ролята на икономическия 

оператор в групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи...): 

б) моля, посочете другите икономически 

оператори, които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 

в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

 

а): [……] 

 

 

б): [……] 

 

 

в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи 

оферта: 

[ ] 

 

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

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

упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата 

процедура за възлагане на обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 

Пълното име  

заедно с датата и мястото на раждане, ако е 

необходимо:  

[……]; 

[……] 

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

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

                                                           
11

 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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Ако е необходимо, моля да предоставите 

подробна информация за представителството 

(форми, обхват, цел...): 

[……] 

 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, посочени в част IV, и 

критериите и правилата (ако има такива), 

посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

Ако „да―, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 

попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана 

съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.  

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

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

които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за 

строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на 

строителството.  

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

, 

доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият 

оператор ще използва. 

 

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

използва 

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

или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли да 

възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката? 

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

моля, приложете списък на предлаганите 

подизпълнители:  

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в 

допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите 

информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка 

(категория) съответни подизпълнители. 

 

Част III: Основания за изключване 

 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

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

изключване: 

                                                           
12

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

3: 
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1. Участие в престъпна организация
13

: 

2. Корупция
14

: 

3. Измама
15

: 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности
16

: 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
17

 

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

 

Основания, свързани с наказателни присъди 

съгласно националните разпоредби за 

прилагане на основанията, посочени в 

член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което е 

член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което 

има правомощия да го представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките 

на тези органи, окончателна присъда във 

връзка с едно от изброените по-горе 

основания, която е произнесена най-много 

преди пет години, или съгласно която 

продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в присъдата?  

[] Да [] Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……]
19

 

Ако „да―, моля посочете
20

: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 

1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  

 

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

 

                                                           
13

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

2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
14

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

длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на 

Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на 

Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това 

основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на 

възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор. 
15

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

общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
16

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

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

подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в 

член 4 от същото рамково решение. 
17

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

Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на 

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

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

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

на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., 

стр. 1). 
19

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

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 

б) [……] 

в) продължителността на срока на 

изключване [……] и съответната(ите) 

точка(и) [ ] 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……]
21

 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да докаже 

своята надеждност въпреки наличието на 

съответните основания за изключване
22

 

(„реабилитиране по своя инициатива―)? 

[] Да [] Не  

Ако „да―, моля опишете предприетите 

мерки
23

: 

[……] 

 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 

Отговор: 

Икономическият оператор изпълнил ли е 

всички свои задължения, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и 

в държавата членка на възлагащия орган 

или възложителя, ако е различна от 

страната на установяване? 

[] Да [] Не 

 

 

Ако „не―, моля посочете: 

а) съответната страна или държава 

членка; 

б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 

административен акт: 

–  Решението или актът с 

окончателен и обвързващ характер ли е? 

Данъци Социалноосигурителни 

вноски 

 

a) [……] 

б) [……] 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

a) [……]б) [……] 

 

в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

                                                           
21

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

 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 

2014/24/ЕС. 
23

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

системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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– Моля, посочете датата на 

присъдата или решението/акта. 

– В случай на присъда — 

срокът на изключване, ако е определен 

пряко в присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор изпълнил 

ли е задълженията си, като изплати или 

поеме обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или 

социалноосигурителни вноски, 

включително, когато е приложимо, 

всички начислени лихви или глоби? 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да―, моля, 

опишете подробно: 

[……] 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да―, моля, опишете 

подробно: [……] 

Ако съответните документи по 

отношение на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа):
24

 

[……][……][……][……] 

 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ
25

 

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

обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са 

формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за 

поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието 

„сериозно професионално нарушение― да обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, 

доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или 

трудовото право
26

? 

[] Да [] Не 

Ако „да―, икономическият оператор взел ли е 

мерки, с които да докаже своята надеждност 

въпреки наличието на основанието за 

изключване („реабилитиране по своя 

инициатива―)? 

[] Да [] Не 

Ако да―, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор в една от следните 

ситуации ли е: 

[] Да [] Не 

 

                                                           
24

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

 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
26

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

поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в 

член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 
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а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 

от сходна процедура съгласно националните 

законови и подзаконови актове
27

, или 

д) неговите активи се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако „да―: 

– Моля представете подробности: 

– Моля, посочете причините, поради 

които икономическият оператор ще бъде в 

състояние да изпълни поръчката, като се 

вземат предвид приложимите национални 

норми и мерки за продължаване на 

стопанската дейност при тези 

обстоятелства
28

? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение
29

?  

Ако „да―, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 

 

 [……] 

Ако „да―, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да―, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор сключил ли е 

споразумения с други икономически 

оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията? 

Ако „да―, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Ако „да―, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да―, моля опишете предприетите мерки: 

                                                           
27

 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за 

обществената поръчка. 
28

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

от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато 

и да евъзможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. 
29

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

обявление или в документацията за обществената поръчка. 
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[……] 

Икономическият оператор има ли 

информация за конфликт на интереси
30

, 

свързан с участието му в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да―, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Икономическият оператор или свързано с 

него предприятие, предоставял ли е 

консултантски услуги на възлагащия орган 

или на възложителя или участвал ли е по 

друг начин в подготовката на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да―, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за 

обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил предсрочно 

прекратен или да са му били налагани 

обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото? 

Ако „да―, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

Ако „да―,икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не  

Ако „да―, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни 

при предоставянето на информацията, 

необходима за проверката за липса на 

основания за изключване или за 

изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено 

влияние върху процеса на вземане на 

решения от възлагащия орган или 

възложителя, да получи поверителна 

информация, която може да му даде 

неоправдани предимства в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, или да 

[] Да [] Не 

                                                           
30

 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка. 
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предостави поради небрежност подвеждаща 

информация, която може да окаже 

съществено влияние върху решенията по 

отношение на изключването, подбора или 

възлагането? 

 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 

изключване 

Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени 

в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка? 

Ако документацията, изисквана в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката са достъпни 

по електронен път, моля, посочете: 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]
31

 

В случай че се прилага някое специфично 

национално основание за изключване, 

икономическият оператор предприел ли е 

мерки за реабилитиране по своя инициатива?  

Ако „да―, моля опишете предприетите мерки:  

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (разделили раздели А—Г от настоящата част) 

икономическият оператор заявява, че 

 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият 

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

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

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

Спазване на всички изисквани критерии за 

подбор 

Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 

подбор: 

[] Да [] Не 

 

А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите 

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

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния професионален […] 

                                                           
31

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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или търговски регистър в държавата членка, 

в която е установен
32

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2) При поръчки за услуги: 

Необходимо ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за да 

може икономическият оператор да изпълни 

съответната услуга в държавата на 

установяване?  

 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: […] 

[] Да [] Не 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите 

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

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ―) годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или 

1б) Неговият среден годишен оборот за броя 

години, изисквани в съответното обявление 

или в документацията за поръчката, е както 

следва
33

(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен―) годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление, или в 

документацията за поръчката, за изисквания 

брой финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 

                                                           
32

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

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

същото приложение 
33

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената 

поръчка. 
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съответното обявление или документацията 

за поръчката, е както следва
34

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация относно 

оборота (общия или конкретния) за целия 

изискуем период, моля, посочете датата, на 

която икономическият оператор е учреден 

или е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения
35

, посочени в съответното 

обявление, или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че реалната им стойност е, 

както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(посочване на изискваното съотношение — 

съотношение между х и у
36

 — и стойността): 

[…], [……]
37

 

 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност― възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите икономически 

или финансови изисквания, ако има такива, 

които може да са посочени в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

[…] 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

                                                           
34

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената 

поръчка. 
35

 Например съотношението между активите и пасивите. 
36

 Например съотношението между активите и пасивите. 
37

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите 

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

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период
38

 икономическият 

оператор е извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):[……] 

Строителни работи:[……] 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за доставки 

и обществени поръчки за услуги: 

През референтния период
39

 икономическият 

оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните 

основни услуги от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти
40

: 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [……] 
Описание Суми Дати Получатели 

    
 

2) Той може да използва следните 

технически лица или органи
41

, особено 

тези, отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият оператор 

ще може да използва технически лица или 

органи при извършване на строителството: 

[……] 

 

 

[……] 

3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване и 

изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще [……] 

                                                           
38

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

отпреди повече от пет години. 
39

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

отпреди повече от три години. 
40

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

публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. 
41

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

икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се 

попълнят отделни ЕЕДОП. 
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бъде в състояние да прилага следните 

системи за управление и за проследяване 

на веригата на доставка: 

5) За комплексни стоки или услуги или, по 

изключение, за стоки или услуги, които са 

със специално предназначение: 

Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки
42

 на неговия 

производствен или технически капацитет 

и, когато е необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за контрол 

на качеството? 

 

 

 

[] Да [] Не 

6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в обявлението, 

или в документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление на 

околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на състава 

на икономическия оператор и броят на 

ръководния персонал през последните три 

години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на състава: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Година, брой на ръководните кадри: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) Следните инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване ще бъдат на 

негово разположение за изпълнение на 

договора: 

[……] 

10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да възложи на 

подизпълнител
43

 изпълнението на 

[……] 

                                                           
42

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

име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 
43

 Ако икономическият операторе решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще 

използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за 

подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе. 
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следната част (процентно изражение) от 

поръчката: 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки 

на продуктите, които не трябва да са 

придружени от сертификати за 

автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият 

оператор декларира, че ще осигури 

изискваните сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

[…] [] Да [] Не 

 

 

 

 [] Да[] Не  

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

Ако „не―, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите 

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

изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление 

Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

[……] [……] 
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Ако „не―, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не―, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за екологично 

управление могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият 

орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, 

които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази 

информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете 

сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва 

да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

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

състезателен диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 

Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени, за 

да се ограничи броят на кандидатите по 

следния начин: 

В случай, че се изискват някои сертификати 

или други форми на документални 

доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 

дали икономическият оператор разполага с 

[……] 

 

 

[…] [] Да [] Не
45

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……]
46

 

                                                           
45

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

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми 

на документални доказателства са на 

разположение в електронен формат
44

, моля, 

посочете за всички от тях: 

 

Част VI: Заключителни положения 

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

точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на 

неверни данни. 

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

представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, 

освен в случаите, когато: 

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи 

чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, 

която е достъпна безплатно
47

; или 

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

, възлагащият орган или възложителят 

вече притежава съответната документация. 

 

 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя 

съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 

която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия 

Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата 

за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в 

Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]. 

 

 

 

 

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

  

                                                           
44

 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

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

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

орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от 

съответното съгласие за достъп. 
48

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

Директива 2014/24/ЕС 
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Образец № 3 

 

Наименование на участника:  

Седалище по регистрация:  

IBAN, BIC:  

ЕИК/ БУЛСТАТ:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

E-mail:  

 

Предмет на обществената поръчка: „Осигуряване на сервизно обслужване на 

Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време‖ 

 

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

 

С настоящото, ние от …….. (посочете наименованието на участника) Ви 

представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас 

обществена поръчка, възлагана чрез провеждане на открита процедура с предмет: 

„Осигуряване на сервизно обслужване на Националната система за контрол качеството на 

атмосферния въздух в реално време‖ съгласно условията и изискванията, посочени в 

техническата спецификация и документацията за участие, както следва: 

 

1. Дейностите, включени в предмета на възлаганата обществена поръчка, ще бъдат 

изпълнени в обем и съдържание, съответстващи с изискванията и условията на 

възложителя, определени в техническата спецификация – подробно описание на 

стратегията и методологията за изпълнение на поръчката. 

Представената методология включва, но не се ограничава до: 

• Подход на работа – последователността от действия за осигуряване на 

изпълнението на предмета на поръчката; 

• Обхват и срокове за изпълнение на описаните действия; 

• Организация и начин на комуникация с възложителя и подход за осигуряване на 

проследимост на процеса; 

• Инструменти за управление на поръчката – план, оценка на риска, контрол на 

дейностите и др. 

 

2. Отстраняване на възникнали повреди: 

 - срок на реагиране     

 - за София    .............. (максимум до 24 часа); 

 - за страната    ................ (максимум до 48 часа); 

 - време за отстраняване на повредата - ..................... (максимум до 48 часа). 

 - ремонтни работи с подмяна на дефектирали компоненти 

 (при налични в ИАОС резервни части) - ............... (максимум до 48 часа). 
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3. Декларирам, че съм съгласен и приемам условията за изпълнение на 

обществената поръчка и клаузите на приложения в документацията проект на договор *. 

 

4. Декларирам, че валидността на нашата оферта е не по-малко от 6 месеца, 

считано от датата, която е посочена за дата за получаване на офертата. 

 

5. Декларирам, че при изготвяне на офертата сме спазили задълженията, свързани 

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

труд. 

 

 

Приложение: 

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е 

законния представител на участника; 

 
* Проектът на договор не следва да се прилага към настоящото техническо предложение. 

 

Наименование на участника:  

Дата: 

Име и фамилия: 

Длъжност: 

 

подпис
49

 и 

печат – когато е приложим 

 

  

                                                           
49

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено 

лице. 
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Образец № 4 

 

  

Наименование на участника:  

 

Седалище по регистрация:  

BIC; IBAN:   

ЕИК/БУЛСТАТ :  

Точен адрес за кореспонденция:  

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

E mail:  

 

 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

с предмет:„Осигуряване на сервизно обслужване на Националната 

система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време” 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви 

представяме нашата ценова оферта, изготвена съгласно изискванията на документацията 

за участие в процедурата, за сумата от: 

 

Цифром …………… Словом:……………………… лева без ДДС. 

Цифром …………… Словом:……………………… лева с ДДС. 

 

Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи по изпълнение на 

предмета на поръчката.  

 

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме 

съгласни да представим гаранция за добро изпълнение на задълженията по договора в 

размер на 5% от стойността му. 

След запознаване с документацията за участие в гореописаната процедура за 

възлагане на обществена поръчка, ние сме съгласни валидността на нашето предложение 

да бъде съгласно условията на обществената поръчка, като може да бъде прието по всяко 

време преди изтичане на този срок. 

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане 

от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение 

между двете страни. 
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Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 

грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.  

При несъответствие между посочените с цифри и изписаните с думи цени, ще се 

вземат предвид изписаните с думи. 

 

 Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 
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Образец № 5 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

ДОГОВОР 

№ [попълва се номер, определен от Възложителя]/ [дата] 

 

 

Днес, [дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг], в [място на 

сключване на договора], между: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС), с адрес: гр. 

София, бул. „Цар Борис ІІІ― № 136, БУЛСТАТ 831901762, представлявана от Теодор 

Панев – и.д. изпълнителен директор, и Георги Игнатиев, началник на отдел „Финанси и 

стопанско управление― (ФСУ), наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от 

една страна,  

и  

[Наименование на изпълнителя],  

със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на 

изпълнителя], 

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг 

идентификационен код […] [и ДДС номер […]] ,представляван/а/о от [имена на лицето или 

лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или 

лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който 

произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя, 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „страните―, а всеки от 

тях поотделно „страна―); 

 

на основание чл. 112 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № ................................... на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на сервизно обслужване на Националната система за контрол 

качеството на атмосферния въздух в реално време“ и във връзка с чл. 258 - 269 от 

Закона за задълженията и договорите,  

  

се сключи този договор („договора/договорът―) за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, 

срещу възнаграждение и при условията на този договор, следните услуги: сервизно 

обслужване на Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух 

в реално време, наричани за краткост „услугите―.  

1.1.Сервизното обслужване по чл. 1 включва извършването на профилактика, 

ремонт и поддържане в непрекъсната техническа изправност на Националната система за 
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контрол качеството на атмосферния въздух в реално време. Описаните дейности не 

изчерпват задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който извършва дейността предмет на 

договора, съгласно техническата спецификация към обществената поръчка и техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

1.2. Профилактиката се извършва ………. годишно и обхваща дейностите, описани 

в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

1.3. Ремонтът обхваща отстраняването на повреди, дефекти, неизправности и 

замяна с резервни части на повредени елементи от Националната система за контрол 

качеството на атмосферния въздух в реално време и се извършва в сроковете, посочени в 

техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

1.4. При възникване на необходимост за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

доставя резервни части за Националната система по чл. 1, предмет на сервизното 

обслужване, в срок до ............................ дни след получаване на предварителна писмена 

заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за всяка 

монтирана част в съответствие с гаранцията, предоставена от производителя. 

 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугата в съответствие с 

техническата спецификация, техническото предложение 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 10 (десет) 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 5 (пет) дни от настъпване на съответното 

обстоятелство. (ако е приложимо) 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на договора, и е със срок на 

действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора, но за не 

повече от 2 (две) години, считано от датата на сключването му. 

Чл. 5. Мястото на изпълнение на договора е територията на Република България, 

като конкретните адреси са посочени в техническата спецификация. 

 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

Чл. 6. (1) За предоставянето на услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ……… (…………………………) (посочва се 

цената без ДДС, с цифри и словом)] лева без ДДС и ……… (…………) (посочва се цената 

с ДДС, с цифри и словом)] лева с ДДС (наричана по-нататък „цената― или „стойността на 
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договора―), съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо 

Приложение № 3. 

(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнение на услугата, 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, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на договора и не 

подлежи на промяна. 

  

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по този договор, 

както следва: 

7.1. авансово плащане в размер на 20% (двадесет на сто) от цената на договора – в 

срок до 2 (два) месеца след сключване на договора;  

7.2. първо междинно плащане в размер на 30% (тридесет на сто) от цената на 

договора или ............. лв. (................ лева) до 12 (дванадесет) месеца от датата на 

подписване на договора и представяне на двустранно подписан протокол за извършена 

профилактика и/или други дейности по договора; 

7.3. второ междинно плащане в размер на 20% (двадесет на сто) от цената на 

договора до 18 (осемнадесет) месеца от датата на подписване на договора и представяне на 

двустранно подписан протокол за извършена профилактика и/или други дейности по 

договора; 

7.4. окончателно плащане в размер на 30% (тридесет на сто) и от цената на договора 

до 1 (един) месец, считано от окончателното приемане на изпълнението по договора. 

Чл. 8. (1) Всяко плащане по този договор, с изключение на авансовото плащане по 

т. 7.1, се извършва въз основа на следните документи: 

8.1. отчет за предоставените услуги за съответния етап, представен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

8.2. приемо-предавателен протокол за приемане на услугите за съответния етап, 

подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на отчета по т. 1, при 

съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) 

от договора; и 

8.3. фактура за дължимата част от цената по договора за съответния етап, издадена 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Авансовото плащане по т. 8.1 се извършва въз основа на фактура за дължимата 

част от цената за съответния етап, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок 

до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 

условията по ал. 1. 

 

Чл. 9. (1) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод 

по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: ……………………………. 

BIC: ……………………………. 

IBAN: …………………………….. 

(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 
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случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 

плащанията са надлежно извършени. 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.  

ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА 

Гаранция за изпълнение 

 

Чл. 10. При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от цената по 

договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева, която служи за 

обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.  

 

Чл. 11. (1) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този 

договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме 

необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с 

изменените условия на договора, в срок до 10 (десет) 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: 

2.1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 12 от договора; и/или 

2.2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 13 от договора; и/или 

2.3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 

застраховка, при спазване на изискванията на чл. 14 от договора. 

 

Чл. 12. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 

внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: ……………………………. 

BIC: ……………………………. 

IBAN: …………………………….. 

 

Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 

гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

1.1. 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; 

1.2. 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.  
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(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, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 

застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да 

отговаря на следните изисквания: 

1.1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

1.2. 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, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 

(тридесет) дни след 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: 

2.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 от договора;  

2.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

2.3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица 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. 27 и 28 от договора на всеки отделен етап. В 

такъв случай освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от цената по 

договора. 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. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 

удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от 

своите 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 
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гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за 

съответния случай на неизпълнение.  

 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в 

пълен размер, в следните случаи: 

17.1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора за 

период по-дълъг от 30 (тридесет) дни след датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

развали договора на това основание;  

17.2. 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;  

17.3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

 

Чл. 18. В 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. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение 

и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) 

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. 10 от договора. 

 

Гаранция за авансово предоставени средства 

Чл. 20. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в 

размер на ……… (…………………………) (посочва се сумата, за която е уговорено 

авансово плащане) лева, както е предвидено в т. 7.1. от договора. 

(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на 

изискванията на чл. 12 – 14.  

(3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни 

след връщане или усвояване на аванса. 

 

Общи условия относно гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово 

предоставени средства  

 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово предоставени средства са престояли 

при него законосъобразно. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 22. 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. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

23.1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 9 

от договора; 

23.2. 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. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

24.1. да предоставя услугите и да изпълнява задълженията си по този договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с договора и приложенията; 

24.2. да се яви при уведомяване по реда на т. 26.9 от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

срок до .............часа и да отстрани възникналите повреди, дефекти и неизправности в срок 

до ....................... 

24.3. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите и да извърши преработване и/или 

допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал 

това; 

24.4. 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;  

24.5. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

24.6. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с 

уговореното в чл. 41 от договора;  

24.7. по никакъв начин да не използва данните от Националната система за контрол 

качеството на атмосферния въздух в реално време за цели, които не са му изрично 

възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

24.8. да възложи съответна част от услугите на подизпълнителите, посочени в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения 

(ако е приложимо); 

24.9. да осигурява изпълнението на договора с квалифициран персонал в 

съответствие с предложения в офертата основен екип и да не променя състава без 

предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако се наложи смяна на 

член на екипа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 

работни дни, като представи доказателства, че новият член на екипа отговаря на 

поставените условия в документацията на обществената поръчка; 

24.10. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този 

договор; 
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24.11. да изпълни задълженията си по предаване на изпълнението и да оформя 

протоколите във връзка с предмета на настоящия договор; 

24.12. да осигури закупуване на резервни части на обща стойност до 250 лв. (двеста 

и петдесет лева); 

24.13. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия договор. В срок до 5 

(пет) 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) 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

25.1. да изисква и да получава услугите в уговорените срокове, количество и 

качество; 

25.2. 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; 

25.3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или съответна част от тях; 

25.4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от 

отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 30 от договора; 

25.5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 28 от 

договора; 

 

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

26.1. да приеме изпълнението на услугите за всеки отделен етап, когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на този договор; 

26.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този договор; 

26.3. 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;  

26.4. да осигурява свободен достъп на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време, 

обект на договора, за извършване на дейностите, свързани с изпълнението на предмета на 

договора; 

26.5. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с 

уговореното в чл. 41 от договора; 

26.6. 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; 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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26.7. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение и 

гаранцията за авансово предоставени средства, съгласно клаузите на чл. 15 – 20 от 

договора; 

26.8. да провежда начален и периодичен инструктаж по безопасност и здраве при 

работа и противопожарна охрана на обслужващия персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

съгласно заповед на изпълнителния директор на ИАОС; 

26.9. да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на повреди, 

неизправности и дефекти на тел. и факс: ................ или ел. поща: ....................; 

26.10. да осигури средствата, необходими за закупуване на резервни части, които 

са извън включените в цената по настоящия договор; 

26.11. да изпълни задълженията си по приемане на изпълнението и да оформя 

протоколите във връзка с предмета на настоящия договор. 

 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 27. Предаването и приемането на изпълнението на услугите за всеки отделен 

етап се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в три оригинални екземпляра – 

два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 28. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за 

отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното. 

(2) Окончателното приемане на изпълнението на услугите по този договор се 

извършва с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от 

страните в срок до 15 (петнадесет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 

от договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в 

изпълнението, те се описват в окончателния приемо-предавателен протокол и се налага 

санкция, съгласно чл. 29 – 33 от договора. 

  

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 29. 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 етап за всеки ден забава, но не повече от 25% (двадесет и пет 

на сто) от цената на договора, респективно от стойността на съответния етап. 

Чл. 30. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или 

при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в техническата 

спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 

изцяло и качествено, 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. 31. 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 

цената на договора. 

Чл. 32. 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. 33. 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. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 34. (1) Този договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на 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 5 (пет) 

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 Закона за икономическите и финансовите 

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

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (в сила от 01.01.2014 г., 

изм. и доп. ДВ. бр.48 от 24 юни 2016 г.) 

(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 всяка от страните. 

 

Чл. 35. (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 10 

(десет) дни, считано от датата на влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на услугите за повече от 10 

(десет) дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от техническата 

спецификация и техническото предложение. 
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(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. 

 

Чл. 36. 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.  

 

Чл. 37. 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; и 

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. 38. При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред услуги, а 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от 

авансово предоставените средства.  

 

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

 

Чл. 39. (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. 40. При изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и 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 
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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. 41. (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 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. 

(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; или 

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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 

поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети 

от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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. 42. 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 
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предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 

безпричинно отказано или забавено. 

 

Авторски права 

 

Чл. 43. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за 

авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и 

материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във 

връзка с изпълнението на договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия 

обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че 

трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от 

изпълнението на договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 

договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 

същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 

чиито права са нарушени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 

авторски права от страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В 

случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната 

отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с 

изпълнението по договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за 

претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение 

на авторски права на трети лица. 

 

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 

 

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 
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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.  

(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: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 
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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 до 3 (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. 

 

Приложимо право 

 

Чл. 51. Този договор, в т.ч. приложенията към него, както и всички произтичащи 

или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

 

Разрешаване на спорове 

 

Чл. 49. 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 чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се 

отнася за решаване от компетентния български съд. 

 

Екземпляри 

 

Чл. 50. Този договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в три 

еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛЖИТЕЛЯ и един ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Приложения: 

Чл. 51. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение; 

Приложение № 5 – Гаранция за авансово предоставени средства. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ :.......................  

И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:   /име, длъжност/  

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

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ФСУ: 

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

 

 




