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5. 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 – Образец № 4; 
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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на офертите за участие в 
избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и 
шеста от Закона за обществените поръчки). Условията и реда, при които ще се избере изпълнител 
на поръчката е съобразен със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане 
на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

 

II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Общи положения 

Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на ЗОП и на 
изискванията от Възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти, указанията и / или 
документацията за участие. 

При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 
от възложителя условия. 

В случай, че участникът е обединение, следва да представи копие на договора за 
обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 
обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият. 

Забележка: Възложителят изисква от участник - обединение, което не е юридическо 
лице, да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 
приложимото законодателство; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се 
прилага разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Лице, което участва в обединение – участник в 
поръчката, не може да представя самостоятелна оферта. 

Участник в настоящата обществена поръчка може да използва подизпълнител. Лице, 
което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 
представя самостоятелна оферта. Когато се предвижда участие на подизпълнител, следва да се 
спазят изискванията на чл. 66 от ЗОП. 
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Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществена поръчка, ако 
може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на 
съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и 
професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя 
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

Всички оферти се представят на български език. 

Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са 
налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

Не се допуска до участие в обществената поръчка и се отстранява участник, за когото са  
приложими хипотезите  на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата на чл. 4 от 
същия закон. 

Всеки участник има право да представи само една оферта. 

По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции в 
образците. 

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции 
съгласно актуалното състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай 
се изисква да се представи оригинал на писмено пълномощно или копие от нотариално заверено 
пълномощно за изпълнението на такива функции. 

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 
задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно 
съобразени с тези образци. Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или 
законния му представител с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. 

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на 
оферти, възложителят публикува най - късно на следващия работен ден в профила на купувача 
писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 

Документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката по реда на Глава 
двадесет и шеста от ЗОП се публикува на официалния интернет адрес на Възложителя 
http://yakoruda-municipality.bg/ в раздел профил на купувача http://yakoruda-
municipality.bg/category/профил-на-купувача/ в деня на публикуване на Портала за 
обществени поръчки. 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Спрямо 
Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 
направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата 
или самото провеждане на обществената поръчка. 

Офертата трябва да съдържа списък на приложените документи. 

Съдържанието на офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, 
или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска 
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на Възложителя: 
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 гр. Якоруда, ул. „Васил Левски“ № 1, Деловодство, всеки работен ден от 08:00 до 
17:00 часа. 

 

Върху опаковката на офертата се посочва наименованието на участника, включително 
участниците в обединението (когато е приложимо), адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност – факс и електронен адрес. Участникът следва да посочи наименованието на 
обществената поръчка, по която кандидатства. Оферти, които не са оформени и не са със 
задължителното съдържание, посочено по-горе, не се приемат. 

 

III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

1. Описание предмета на поръчката 

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на фабрично ново транспортно 
средство, необходимо за нуждите на Община Якоруда. 

Поръчката предвижда доставка на фабрично нов автомобил, съгласно Решение № 
42/Протокол №ОбС-04/10.02.2020г. на Общински съвет - Якоруда, с което се дава съгласие и се 
упълномощава Кмета на Община Якоруда да проведе обществена поръчка за закупуването му. 

Лекият автомобил, предмет на поръчката е описан в Техническата спецификация към 
настоящата документация. 

Изисква се участниците да притежават професионална квалификация за извършване на 
предвидените дейности. 

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП. CPV-код на номенклатурите от общ терминологичен речник 

 34111000 – Автомобили тип `седан` с 4 врати. 

 

Подробно описание на техническите параметри и изисквания се съдържа в техническата 
спецификация, неразделна част от настоящата документация. 

 

2. Обособени позиции – Процедурата не е разделена на обособени позиции. 

 

3. Срок за изпълнение на поръчката:  

 Срокът за доставката на автомобила е до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 
датата на заявка от страна на Възложителя. 

 Гаранционният срок на автомобила е най-малко 60 /шестдесет/ месеца или 
120 000км., което от двете събития настъпи първо. 
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Гаранционният срок за нормалното функциониране и ползване на предмета на поръчката 
и отстраняване на скритите дефекти започва да тече от датата на доставката на 
транспортното средство. 

 

Внимание: При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се 
съобразят с така посочения минимален гаранционен срок, като при констатиране на предложения 
под минималния  ще бъдат отстранени от участие в процедурата.  

В случай, че се констатира гаранционен срок, който не отговаря на така поставените 
изисквания, участникът се отстранява от процедурата. 

 

4. Място за изпълнение на поръчката – на територията на гр. Якоруда, община 
Якоруда. 

 

5. Прогнозната стойност на цялата поръчката е:  65 000.00 лв. /шестдесет и пет 
хиляди лева/ без ДДС или 78 000 лв. /седемдесет и осем хиляди лева/ с вкл. ДДС 

Крайната цена включва всички плащания, включително процента на оскъпяване при 
условията на финансов лизинг. 

Забележка: Няма да се оценяват оферти, в които участникът предлага цена за изпълнение 
на поръчката по-голяма от посочената прогнозна стойност. 

В случай, че участник предложи по-висока от посочената по-горе стойност – той ще бъде 
предложен за отстраняване от обществената поръчка, тъй като не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. 

 

6. Финансиране и начин на плащане: 

Финансирането по настоящата обществена поръчка е със средства от съответните 
бюджети на Община Якоруда. 

Условията и начинът на плащане са уредени и посочени в проекта на договор към 
настоящата обществена поръчка. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Приложение към документацията. 

 

 

НЕПОДХОДЯЩА ОФЕРТА. ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ: 
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Възложителят счита за "Неподходяща оферта" такава, която не отговаря на 
техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от 
участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от 
посочените от Възложителя в настоящите указания / документация основания за отстраняване. 
Ако се констатира, че дадена оферта попада в обхвата на посочената дефиниция за „неподходяща 
оферта“, същата се отстранява от участие в обществената поръчка. 

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява 
дали същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация 
и дали осигуряват качественото изпълнение на поръчката.  

На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които: 

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата 
спецификация. 

- не отговарят на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 
към чл.115 от ЗОП 

- не е разработен, който и да е елемент от изброените задължителни по-горе или някои 
от елементите е попълнен формално и/или с преповтаряне общо на техническата спецификация, 
без да е отразена спецификата на конкретния обект. 

 

V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Общи условия 

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. 

В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: 

- Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и 
дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 
обществената поръчка. 

- Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването 
на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от обществената поръчка. 

 

2. Минимални изисквания към техническите и професионални способности по чл. 
63 ал. 1 от ЗОП. 
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Минимално изискване Документи, с които се доказва Мотиви за определянето 
им: 

1. Изпълнителят следва да е 
официален вносител или 
оторизиран от официалния 
вносител за съответната марка. 

 

 

 

1. Участникът трябва да 
предостави информация за 
наличието на оторизация, 
съобразно поставеното изискване.  

 

Доказва се със: Документ за това, 
че е официален вносител или 
документ за оторизация. 

1. Възложителят може да 
определя критерии, въз 
основа на които да 
установява, че 
кандидатите или 
участниците разполагат с 
необходимите човешки и 
технически ресурси, както 
и с опит за изпълнение на 
поръчката при спазване 
на подходящ стандарт за 
качество. 

 

на основание чл. 63, ал. 1, 
т. 1 вр. чл. 195 от ЗОП  

 

 

VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ 

 

Офертата се подава запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в 
Обявата краен срок, като върху опаковката се изписва наименованието на Възложителя, 
процедурата, за която се участва, наименование, адрес, контакти на участника. 

Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на 
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 
издава документ. 

Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в 
незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Не се приемат и оферти, върху които 
не са посочени наименованието на поръчката, на участника, вкл. и на участниците в 
обединението (ако е приложимо). 

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 
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списъка се завеждат в регистър. В тези случаи не се допуска приемане на оферти от лица, които 
не са включени в списъка. 

Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в 
първоначално определения срок са получени по - малко от три оферти. 

Получените оферти се предават на председателя на комисията за разглеждане и оценка, за 
което се съставя протокол с данните по входящия регистър. Протоколът се подписва от 
предаващото лице и от председателя на комисията. 

 

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 6 месеца от крайния срок за 
подаване на оферти, определен в обявата. Оферти с по - кратък срок на валидност подлежат на 
отстраняване. 

Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 
задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно 
съобразени с тези образци. 

 

Участниците трябва да представят: 

1. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП (Образец № 1а); 

2. Заявление за участие – съгласно приложен образец (Образец № 1) с приложен 
Информационен лист с точни данни за дружеството – участник; 

 Оригинал на пълномощно или копие от нотариално заверено пълномощно на 
лицето, упълномощено да представлява участника в обществената поръчка, когато 
участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните правомощия в 
документа за регистрация; 

 При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора 
не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващия; 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 2. Декларацията се 
попълва и подписва от лицата, които представляват участника; 

4. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1 т. 3 - 6 и чл. 60, ал. 2 от 
ЗОП – Образец № 3. Декларацията се попълва и подписва от лицето, което може самостоятелно 
да го представлява; 

5. 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 – 
(Образец № 4);  

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по образец 
(Образец № 5) 

7. Ценово предложение, попълнено по образец (Образец № 6); 

 Лизингов план за изплащане на цената – предложен от участника. 
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Образците към офертата се подписват от лица, които имат право да представляват 
участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните си функции. 

Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния представител на участника 
с гриф „Вярно с оригинала“, собственоръчно положен подпис и печат. 

В случай, че предложена от участник цена е с повече от 20 на сто по - благоприятна от 
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще 
трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена, по смисъла  на чл. 72 от ЗОП, с подробна 
писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена 
обосновка за начина на образуване на предложението, която се представя в 5 - дневен срок от 
получаване на искането; 

8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици – (Образец № 7); 

9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - (Образец 
№ 8). 

 

ВАЖНО: Участниците са длъжни да представят съдържанието на запечатаната 
непрозрачна опаковка както на хартиен носител, така и сканирана на електронен носител, 
който също поставят в опаковката заедно с хартиеното съдържание. При несъответствие в 
съдържанието им, с предимство се ползва хартиения вариант. 

 

VII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите 
изисквания и отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия. 

На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, обществената поръчка, ще се възлага въз основа на 
икономически най - изгодната оферта. Оценяването и класирането на офертите се извършва по  
критерия за възлагане „оптимално съотношение качество / цена”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 
3 от ЗОП. 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

В съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП посочваме Методиката за 
комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател на офертите. 

 

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на 
всеки един от тях в комплексната оценка на офертата, са както следва: 
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 Срок за доставка (СД) - с тежест 40 %, максимум 40 точки; 

 Финансова оценка (ФО) – с тежест 60 %, максимум 60 точки. 

 

Комплексната оценка (КО) за всеки участник се получава като сбор от оценките по 
отделните показатели, по следната формула: 

КО =  СД + ФО = ........ т. 

Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки 

 
Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в 

комплексната оценка: 

 

  Срок за доставка СД - СД е оценката на срока за доставка предложен от 
участника в календарни дни. Срока предложен от участника трябва да е не по-дълъг от 60 
календарни дни от заявка от страна на възложителя и се определя по следната формула: 

СД = СДуч /СДмах \ 40 = т., където: 

СДмах е максимално предложения от участник срок за доставка. 

СДуч е предложения от оценявания участник срок за доставка. 

При оценката ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая. 

Ако предложеният от участник срок за доставка е по-дълъг от 60 (шестдесет) 
календарни дни ще бъде отстранен от процедурата. 

 

 Финансова оценка (ФО) - „Предлагана цена обща цена за изпълнение на 
поръчката” - с максимален брой точки в комплексната оценка 60 т. 

На оценка подлежи крайната цена с включения лизингов план. 

Точките на участниците се определят в съотношение към минимално предложената цена 
по следната формула: 

ФО = ПЦмин / ПЦуч х 60 =  .......... т. , където 

ПЦмин е минимално предложена цена от участник в процедурата. 

ПЦуч е предложената от оценявания участника цена за изпълнение на поръчката. При 
оценката ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая. Максималната 
стойност на тази оценка е 60 точки. 

В случай, че участник е предложил по-висока цена от прогнозната стойност на 
поръчката – той ще бъде предложен за отстраняване от обществената поръчка, тъй като не 
отговаря на предварително обявените условия. 

 

Комплексна оценка (КО)  
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КО = СД + ФО = ......... т. 

Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т. 

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка, при 
максимален брой точки - 100. 

Така поставеният критерий за възлагане и показателите за оценка осигуряват 
безпристрастно и обективно оценяване на офертите, гарантиращо равнопоставеност, като по 
никакъв начин не се ограничава конкуренцията, не се дискриминират участниците и не се дава 
необосновано предимство на определени участници пред други. Всеки участник може да изготви 
техническите си и ценови предложения според възможностите си, като офертата му да получи 
съответния общ брой точки. По този начин е осигурена необходимата конкурентна среда за 
участниците и са създадени необходимите условия за постигне оптимална ефективност при 
разходването на европейски средства. 

С така заложените показатели за оценка Възложителят ще постигне целта на закона за 
обективно и прозрачно оценяване, гарантиращо спазването на принципите за свободна и лоялна 
конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация; публичност и прозрачност, 
залегнали в чл. 2. ал. 1 от ЗОП.  

 

VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Разглеждането и оценката на офертите ще се извърши от назначена от възложителя 
комисия на датата и часа, посочени в Обявата за събиране на оферти за обществената 
поръчка в сградата на Община Якоруда. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
обществената поръчка или техни упълномощени представители. 

Възложителят със заповед определя състав на Комисия от нечетен брой лица, които да 
разгледат и оценят получените оферти. Комисията отваря офертите по реда на тяхното 
постъпване и обявява ценовите предложения.  

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 
участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и 
същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

 

IX. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

 

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
участник, когато: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление по чл. 108а от 
Наказателния кодекс; б) престъпление по чл.159а – 159г от Наказателния кодекс; 
в) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; г) престъпление по чл. 192а от 
Наказателния кодекс; д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния 
кодекс; е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; ж) 
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престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; з) подкуп по чл. 301 - 307 от 
Наказателния кодекс; и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 
Наказателния кодекс; й) престъпление по чл. 352 – 353 е от Наказателния кодекс; (чл. 54, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП) 
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; (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП) 
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 
общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 
задълженията, или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; (чл. 54, ал. 1, т.3 от ЗОП) 
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; (чл. 54, ал. 1, т. 4 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; (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП) 
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на 
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 
301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; (чл. 54, ал. 1, 
т. 6 от ЗОП) 
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; (чл. 54, ал. 1, т.7 от ЗОП) 
Забележка: „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или 
наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или 
възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат 
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се 
приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на 
обществената поръчка. 
8. 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 участникът е 
чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, 
съгласно законодателството в държавата, в която е установен; (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) 
9. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с предмета на 
настоящата поръчка (доставка), съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 
деянието; (чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП) 
10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 
нарушението е установено с акт на компетентен орган; (чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП) 
11. 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; (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП) 
12. 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 
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заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно 
предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка; (чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП) 
13. В обществената поръчка не може да участват участници, които са свързани лица.  
Забележка: „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните 
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно: а) лицата, едното 
от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност 
се контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно контролират трето лице; г) 
съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 
„Контрол“ е налице, когато едно лице: а) притежава, включително чрез дъщерно дружество 
или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото 
събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или б) може да определя пряко или 
непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно 
юридическо лице; или в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането 
на решения във връзка с дейността на юридическо лице.  
Забележка: Основанието по т. 3 за отстраняване не се прилага, когато размерът на 
неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от 
сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година; 
Основанията по т. 1, 2, 7 и 12 се отнасят за лица, които представляват участника, членовете 
на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при взимането на решения от тези органи. 
Лицата, за които се отнасят основанията по т. 1, 2, 7 и 12 са: 
- лицата, които представляват участника; 
- лицата, които са членове на управителни и надзорни органи; 
- други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи. 

Лицата са, както следва: 
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;  
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон;  
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, 
а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 
закон;  
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;  
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;  
6. при едноличен търговец - физическото лице-търговец;  
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;  
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;  
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 
управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са 
установени;  
В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.  
!!!! При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез попълване на пръложените 
образци. 



                        ОБЩИНА ЯКОРУДА                     MUNICIPALITY of YAKORUDA 
                          

2790 Якоруда, ул.”Васил Левски” № 1                                1, V. Levski Str., 2790 Yakoruda, Bulgaria 
   тел.07442/2328, факс 07442/2328                                              Phone: +359/7442/2328, Fax: +359/7442/2328    

                                      ел. поща: oba_yda@abv.bg                e-mail: oba_yda@abv.bg    

 

15

Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник е обединение от 
физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 
горецитираните ограничения (съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП).  

Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители при 
изпълнение на поръчката, горецитираните ограничения се прилагат и за тях (съгласно чл. 
65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП).  
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:  
 пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, 

ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок;  
 три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а" и т. 6 

и чл. 55, ал. 1, т. 2 - 5, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен 
друг срок.  

В случай на отстраняване по чл. 54 и 55 от ЗОП възложителят ще осигури доказателства 
за наличие на основания за отстраняване.  

 
  Специфични основания за изключване: 

Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да 
НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 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.  
Забележка: Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, член 3 и чл. 3а от същия закон не се 
прилага, когато:  
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или 
многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 
еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за 
дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по 
отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване 
на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни 
стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на 
съответния специален закон;  
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 
която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни 
собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;  
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице 
и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се 
търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на 
Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство;  
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е 
представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона 
за задължителното депозиране на печатни и други произведения;  
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице 
за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на 
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Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има 
сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в 
Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 
регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;  
6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице 
за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 
2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към 
Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) 
и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за 
дейностите, за които се прилага решението;  
7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице 
за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно 
търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото 
споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите 
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;  
8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 
която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо 
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на 
Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са 
вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;  
Участниците трябва да декларират дали дружеството-участник е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. В случай че, дружеството-участник е регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение.  

 

X. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

С класирания на първо място участник, Възложителят сключва писмен договор в 30 - 
дневен срок от датата за определяне на изпълнител. 

При сключване на договора участникът е длъжен да представи: 

Валиден документ, издаден от компетентен орган за липсата на обстоятелства по чл. 54, 
ал. 1, т. 1, т. 3 от ЗОП – оригинал или заверено от участника копие – съгласно изискването на чл. 
58, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП. 

За чуждестранни лица приложение намират чл. 58, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, относно 
изискуемите съгласно предходното изречение документи. 

Ако след покана за сключване на договор, определеният за изпълнител откаже 
сключването на договора, Възложителят може да сключи договор със следващия класиран 
участник. 

За отказ се приема постъпил писмен отказ от участника или неявяването в срока, 
определен от Възложителя, без обективни причини за това. 

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
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При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са 
записите в документа с по - висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 
последователност: 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП; 

2. Техническа спецификация; 

3. Указания към участниците за подготовка на офертата /Документация/; 

4. Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

5. Образци за участие в обществената поръчка. 

 

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

 

ВАЖНО!!! 

За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат 
разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, свързани с 
предмета на обществената поръчка. 

При наличие на условия и / или указания, в настоящата документация, които 
противоречат на действащите разпоредби на ЗОП и ППЗОП, се прилагат разпоредбите на 
Закона и Правилника за прилагането му. 

При наличие на разлики и / или допълнения между Обявата или Документацията за 
валидно се счита посоченото в Обявата за обществената поръчка. 

 

 


