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РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

 

РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

 

РАЗДЕЛ III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ. 

 

I. Обща информация 

1. Възложител. 

Възложител на настоящото публично състезание за избор на изпълнител на обществена 

поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ е ОБЩИНА АЙТОС с 

ЕИК 000056764, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. “Цар Освободител” № 3, 

представлявана от Васил Едрев - Кмет на Община Айтос. 

Обществената поръчка се провежда като част от дейностите по проект „Социални иновации 

в грижата за възрастните хора“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Европейския социален фонд чрез ОП РЧР, по сключен договор за безвъзмездна помощ No 

BG05M9OP00L-4.001-0030 -C01  от 25.09.2017 г., където община Айтос е водещ партньор и 

бенефициент по проекта. 

 

2. Правно основание за възлагане на процедурата. 

Настоящото публично състезание се провежда на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. За 

нерегламентираните в документацията за участие условия по провеждането на процедурата, 

се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни 

актове, съобразно предмета на поръчката. 

3. Предмет на обществената поръчка. 

„Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, 

разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на обучения 

за повишаване квалификацията “. 

4. Информация. 

Участниците могат да получат необходимата информация за: 

- Задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на 

електронен адрес: www.nap.bg. 

- Опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите 

структури на електронен адрес: www.moew.government.bg. 
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- Закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната 

политика на електронен адрес: www.mlsp.government.bg. 

Посочените по-горе изисквания са в сила в Република България, където трябва да се 

предоставят услугите, и които са приложими към предоставяните услуги. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. 

 

1. Предмет и кратка информация за поръчката. 

Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.  

Предмет на настоящото публично състезание е „Сравнителен анализ на социалната система 

и законодателство в Швеция и България, разработване на стандарт за въвеждане на професия 

„Под-сестра“ и провеждане на обучения за повишаване квалификацията“. 

2. Прогнозна стойност. 

Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е в размер на 76 683,33 лева без 
включено ДДС, разделена по дейности, както следва:  

Прогнозната стойност за изпълнението на Дейност 1 -  Сравнителен Анализ на социалната 

система и законодателство в Швеция и България, и изследване на приложимостта на 

предложените социални иновации  - в размер на 37083,33 лева без ДДС. 

Прогнозната стойност за изпълнението на Дейност 2 -  Разработване на стандарт за 

въвеждане на професия „Под-сестра“ в номенклатурата на персонала, ангажиран с грижа за 

възрастни хора - в размер на 27 000,00 лева без ДДС. 

Прогнозната стойност за изпълнението на Дейност 3 -  Провеждане на обучения за 

повишаване квалификацията -  в размер на 12 600,00 лева без ДДС. 

3. Място на изпълнение. 

Република България. 

4. Разходи за участие в процедурата. 

Разходите за изготвянето на офертите са единствено за сметка на участниците в процедурата. 

Те не могат да предявяват към Възложителя никакви претенции за разходи, направени от 

самите тях по подготовката и подаването на офертите им и по провеждането на настоящата 

процедура.  

 

РАЗДЕЛ V. ПРИНЦИПНИ УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

 

Съгласно общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл.57 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА  

СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет 

на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на  Съвета и за спазване 
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принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС бенефициентът се задължава 

да спазва следните изисквания за избягване на конфликт на интереси при изпълнението на 

дейностите на проекта и възлагането им на външен изпълнител/и (физически и юридически 

лица), а именно: 

- Участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка да не се представлява от 

лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или което 

през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било 

назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган. 

- Участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка да няма сключен трудов 

или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по 

трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или което през последната 

една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на 

трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган. 

- Лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, или 

което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, 

е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, не може 

да притежава дялове от капитала на участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка по съответната финансираща програма. 

- Участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка да не е сключил договор за 

консултантски услуги с лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в 

Управляващия орган, или което през последната една година, считано от датата на подаване 

на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в 

Управляващия орган.  

Бенефициентът прекратява едностранно сключен договор за възлагане на обществена 

поръчка съгласно изискванията на ЗОП в случаите, когато: 

- Изпълнителят сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни 

функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО, докато заема 

съответната длъжност и една година след напускането й. 

- Изпълнителят сключи договор за консултантски услуги с лице, работещо по трудово или 

служебно правоотношение в УО, докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й. 

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка лице, при което: 

1. Участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка се представлява от лице, 

работещо на трудово или служебно правоотношение в Община Айтос или което през 
последната една година, считано от датата на подаване на офертата на участника е било 

назначено на трудово или служебно правоотношение в Община Айтос. 

2. Участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка има сключен трудов или 

друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице работещо по 

трудово или служебно правоотношение в Община Айтос или което през последната една 

година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на 

трудово или служебно правоотношение в Община Айтос. 
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3. Лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Община Айтос, или което 

през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било 

назначено на трудово или служебно правоотношение в Община Айтос, и не може да 

притежава дялове от капитала на участник в процедура за възлагане на обществената 

поръчка. 

4. Участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка да е сключил договор за 

консултантски услуги с лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Община 

Айтос или което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от 

участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Община Айтос. 

 

РАЗДЕЛ VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. 

 

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ. 

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

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

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

законодателството на държавата, в която то е установено. 

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

при възлагането на поръчката.  

Възложителят, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че 

избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

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

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

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

- представена в незапечатана или прозрачна опаковка; 

- представена в опаковка с нарушена цялост; 

- представена след изтичане на крайния срок за получаване. 

3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

участник, когато: 

3.1. 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; 

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

на тези по т. 3.1, в друга държава членка или трета страна; 

3.3. 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 
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или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Това 

ограничение не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 3 от ЗОП; 

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

3.5. 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; 

3.6. 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 участникът е установен; 

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

"Конфликт на интереси" по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

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

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

обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може 

да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 

безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 

3.8. е 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 на държавата, в която е установен; 

Забележка: Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото 

основание по т. 3.8., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в 

състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за 

продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. 

3.9. 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; 

3.10. когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

освен ако са налице изключенията по 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. 

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

когато Възложителят установи наличие на описаните в настоящия раздел обстоятелства, 

възникнали преди или по време на процедурата. Изискванията се прилагат и когато участник 
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в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението 

е налице някое от основанията за отстраняване. 

Обстоятелствата по т. 3.1., т. 3.2. и т. 3.7. се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителните и надзорните органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи в съответствие 

с разпоредбата на чл. 40 от ППЗОП. 

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

основания по т. 3.1. – т. 3.10, ако участникът представи предвидените в чл. 56, ал. 1 от ЗОП 

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

да се гарантира неговата надежност. 

За тази цел участникът може да докаже, че: 

а). е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е 

влязъл в сила; 

б). е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

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

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

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

Тези мерки се описват от участника в Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) и се доказват като към ЕЕДОП участникът представя съответните доказателства за 

надеждността си, посочени в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. 

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

отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). Когато изискванията за отстраняване се прилагат или се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита 

на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по т. 3.1, т. 3.2, т. 3.7 и т. 3.10 се попълва в отделен 

ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.  

Съгласно чл. 40 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са: 

1. лицата, които представляват участника или кандидата; 

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 

3. 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 по т. 1 и т.2 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; 
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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 кандидата или участника съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

5. Използване на капацитета на трети лица. Подизпълнители.  

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

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

техническите способности и професионалната компетентност.  

5.2. 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 и/или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще 

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

5.3. В случай, че 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. 

5.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, Раздел В 

от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП.  

5.5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

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

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

подизпълнителите задължения.  

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

възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в Част 

ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. 

Възложителят има право да изиска промяна на подизпълнител, който не отговаря на 

условията, свързани с критериите за подбор и основанията за отстраняване.  

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

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

едновременно следните условия: 

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

б/ новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, 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 посочените в т.5  от настоящия раздел 

условия. 

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

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 

всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл. 67, ал. 1 

ЗОП. 

6. Обединение. 

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

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

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

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

е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 и т. 4 от ЗОП и същите са 

възникнали преди или по време на процедурата. При подаване на оферта за участие 

участникът - обединение, което не е юридическо лице декларира липсата на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 и т. 4 от  ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП за всеки един от 

участниците в обединението.  

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

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

юридическо лице представя копие на договора за обединение.  

Договорът/Споразумението за създаване на обединение трябва да  съдържа следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

а/. правата и задълженията на участниците в обединението; 

б/. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

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

Възложителят изисква в договора/споразумението за създаване на обединение, страните да:  
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1. Определят партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата 

обществената поръчка.  

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

поръчка, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

3. Да  са уговорили,  че: 

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

това число и гаранционната подръжка, свързана с изпълнението;  

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

7. Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на обществената поръчка и на 

следните основания, извън посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП: 

- 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; 

- участник, който е представил оферта, която не отговаря 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 от ЗОП; 

- участник, който не е представил в срок обосновката 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 по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП.  

- участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във 

вр. с 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, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 

 

При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 

чрез представяне на ЕЕДОП с предоставяне на съответната информация, изисквана от 

Възложителя - попълват се съответните раздели на ЕЕДОП в Част III „Основания за 

изключване“ както следва: 

• В Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“ от ЕЕДОП 

участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления: 

- Участие в престъпна организация по чл. 321 и 321а от НК; 

- Корупция по чл. 301-307 от НК; 

- Измама по чл. 209-213 от НК; 

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности, по чл. 108а, ал. 1 от НК; 
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- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм по чл. 253, 253а или 2536 от НК и по чл. 

108а, ал. 2 от НК; 

- Детски труд и други форми на трафик на хора по чл. 192а или 159а-159г от НК. 

• В Част III, Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство ва възлагащия орган или Възложителя на 

държава членка“ от ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно присъди 

за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК. 

• В Част III, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски“ от ЕЕДОП участникът следва да предостави информация 

относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3.3. 

• В Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение“ от ЕЕДОП участникът следва да предостави информация 

относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3.5.- 3.7. 

• Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3.1. за 

престъпления по чл. 172 и чл. 352-353е от НК се попълва в Част III, Раздел В, поле 1 от 

ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва: 

- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването й; 

- Срокът на наложеното наказание. 

• Информацията относно липсата или наличието на обстоятелствата по т. 3.10. и по т. 

7.5. се попълва в Част III, „Основалия за изключване“, Раздел Г от ЕЕДОП. 

 

8. Гаранцията, която следва да обезпечи изпълнението на настоящата обществена поръчка е в 

размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в 

една от следните форми: 

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 

б) банкова гаранция в полза на Възложителя; 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.  

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на 

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

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Когато гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е под формата на парична 

сума, същата се внасят по следната банкова сметка на Възложителя: Банка ...... IBAN – 

............................................... 
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Когато гаранцията, която следва да обезпечи изпълнението на конкретния договор се 

представя като банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на 

Възложителя и със срок на валидност - 30 календарни дни от окончателното приемане 

изпълнението на договора. Гаранцията следва да е с текст предварително съгласуван с 

Възложителя.  

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията, която да обезпечи 

изпълнението на конкретния договор се уреждат в него. 

Банковите разходи по откриването на банковата гаранция са за сметка на изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 

гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от 

определения в настоящата процедура и съответния вътрешен конкурсен избор. 

Когато гаранцията, която следва да обезпечи изпълнението на договора се представя под 

формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя, съответно вземането на Възложителя в размер на 3 % от общата стойност на 

конкретния договор за срока на неговото действие и 1 месец след изтичането му – 

застрахователния договор се сключва от Изпълнителя в полза на Възложителя (трето 

ползващо се лице). Всички елементи на застрахователният договор се съгласуват и одобряват 

предварително от Възложителя, както и предварително  се одобрява избраният 

застраховател.  Всички разходи по сключване на застрахователния договор са за сметка на 

изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да заплаща дължимите премии към застрахователя за 

да поддържа застрахователно покритие в размер на 3 % от общата стойност на договора за 

срока на неговото действие и 1 месец след изтичането му, така, че размерът на получената от 

Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията, съответно условията за 

усвояване на застраховката, се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви, разноски или други плащания за 

периода, през който средствата законно са престояли при него, съответно Изпълнителят е 

бил рестриктиран да ги използва. 

Документът, удостоверяващ предоставянето на гаранцията се представя в оригинал. При 

представяне на гаранция под формата на застраховка, изпълнителят е длъжен да предостави 

оригинала на застрахователната полица или друг приет от Възложителя за подходящ 

документ при сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. 

  

Б. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.  

 

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

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

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

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

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

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
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административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 

на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

Не се поставят изисквания. 

2. Минимални изисквания към икономическо и финансово състояние и доказателства за тях. 

Не се поставят изисквания. 

3. Минимални изисквания към техническите и професионалните способности и 

доказателства за тях. 

3.1. Участниците (консорциумът/обединението в съвкупност) следва да са изпълнили 

успешно договор за услуга, сходен с предмета на поръчката през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата. 

Под сходни с предмета на поръчката следва да се разбират услуги по разработване на 

анализи, планови и стратегически документи в сферата на социалните услуги и/или 

разработване на професионални стандарти за професионално обучение.  

В случай, че участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването 

се отнася до обединението като цяло. 

Услуги в процес на изпълнение няма да бъдат приемани! 

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 3.1. се отнася и 

за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват. 

При подаване на оферта участниците предоставят (декларират) в ЕЕДОП, част IV „Критерии 

за подбор“, Буква В, т. 1 б. „б“: списък на услугите, изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.  

При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва 

в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените 

изисквания и документите се представят от тези членове. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се 

представят и за всеки от посочените подизпълнители. 

3.2. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение предмета на поръчката, включващ 

най-малко: 

3.2.1 Ръководител на екипа: висше образование, ОКС – магистър или еквивалентна, с опит в 

управлението на проект (договор) с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. 

3.2.2. Експерт „Анализи“: висше образование, ОКС – бакалавър или еквивалентна, с опит в 

изготвянето на анализи – участие в изпълнението на договор с предмет, идентичен или 

сходен с този на поръчката. 
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3.2.3. Експерт „Социални дейности“ – висше образование, ОКС – бакалавър или 

еквивалентна, с опит в изпълнението на договор с предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката. 

Под сходни с предмета на поръчката следва се разбират услуги по разработване на анализи, 

планови и стратегически документи в сферата на социалните услуги и/или разработване на 

професионални стандарти за професионално обучение.  

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор 

само като попълват в ЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор“, раздел В Технически и 

професионални способности, т. 6. 

3.3. Участникът следва да е въвел система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 

или EN ISO 9001:2015, или еквивалентна за управление на качеството, съобразно предмета 

на поръчката, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор 

само като попълват в ЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор“, Буква Г: сертификати, 

изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на 

стандартите за управление на качеството, както и описание на обхвата, за който участникът е 

сертифициран. Сертификатът трябва да е валиден. 

Доказване на посочените изисквания. 

Документи за доказване на изискването по т. 3.1. - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП: списък 

на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за 

добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида услуга и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

 Документи за доказване на изискването по т. 3.2. - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП: списък 

на екипа, в който се посочва образованието, професионалната квалификация и 

професионалния опит на лицата; декларации за ангажираност на експертите; дипломи, 

сертификати, удостоверения и други еквивалентни документи, доказващи, че членовете на 

екипа притежават необходимото образование, правоспособност, квалификация и др. 

Документи за доказване на изискването по т. 3.3. съгласно чл. 64, ал. 3 и 4 от ЗОП: заверено 

от участниците копие на Сертификат по чл.64, ал.5-8 ЗОП за внедрена система за управление 

на качеството: EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват предмета на 

поръчката, удостоверяващ съответствието с изискуемия се стандарт. 

Съгласно чл. 67, ал. 5 и сл. от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и 

кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите по т. 3 от 

настоящия раздел. 

На основание чл.67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договора Възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител да представи актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 

критерии за подбор. Документите се представят от определения за изпълнител и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

 

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ И ОФЕРТИТЕ. 
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1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции 

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

упълномощени за това лица. В случай на специално упълномощаване се изисква да се 

представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции. 

2. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в 

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

придружени с превод на български език. 

Документите, за които се изисква официален превод на български език трябва да бъдат 

преведени от дружество/субект, сключило договор с Министерство на външните работи за 

извършване на официални преводи.  

Списъкът на дружествата, с които Министерство на външните работи е сключило договори е 

публикуван в електронния сайт на министерството. 

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

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

печата на участника (ако има печат). 

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

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

път до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението за 

обществената поръчка чрез електронната преписка на поръчката в профила на купувача.    

 

РАЗДЕЛ VIII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОБРАЗЦИТЕ НА 

ДОКУМЕНТИТЕ И НА ОФЕРТИТЕ. 

 

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

1. Техническо предложение, съдържащо: 

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

представител на участника или лицето, което представлява участниците в обединението, 

съгласно договора за създаване на обединението  – нотариално заверено (в оригинал); 

б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя – Приложение № 4 (в оригинал); 

в) Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 5 (в оригинал) 

(ако е приложимо); 

Забележка: Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

г) Декларация за съгласие от подизпълнителя – приложение № 6(в оригинал). 

д) Декларация по по чл.57 от Регламент (ЕС, Евроатом) № 966/2012 нa ЕП – приложение № 8 

(в оригинал). 
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2. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

изпълнение на поръчката - Приложение № 7 (в оригинал). 

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

„Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия плик с офертата. Извън плика, 

съдържащ ценовото предложение, участниците нямат право да представят информация за 

предлаганата от тях цена. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в 

офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата 

цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от процедурата.  

Към офертата участника представя и следните документи: 

1. Опис на представените документи – Приложение № 1 (в оригинал). 

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

а). Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение № 2 (в 

оригинал) или декларация, съгласно Образец –Приложение № 3 (в оригинал).  

3. Указания за попълване на ЕЕДОП: 

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

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

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

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

която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част 

от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата 

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

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

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

В случай, че участникът е обединение, Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) се представя за всеки един от участниците в състава на обединението. 

В случаите по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП когато се подава 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. 

Участниците могат да използват възможността по чл. 67, ал. 3 от ЗОП, когато е осигурен 

пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно 

ЕЕДОП. В тези случаи вместо ЕЕДОП се представя декларация по образец, с която се 

потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания 

ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа (Приложение 3) (в 

оригинал) (ако е приложимо). 

Участниците са длъжни да попълнят част ІІ, раздел А, раздел Б, раздел В и раздел Г,  

Участниците са длъжни да попълнят част ІІІ, раздели А, Б и В, както и раздел Г.  
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Важно!  При попълване на Раздел Г, част ІІІ, участникът следва да има предвид че се 

прилагат специфични национални основания за изключване, описани по-долу и участникът 

следва да декларира обстоятелствата свързани с неговия статут по повод и при 

приложимостта на тези основания, предвидени в Българското законодателство. От участие в 

настоящата процедура се отстранява участникът за който са налице специфичните 

национални основания за изключване. 

Специфични национални основания за изключване са следните:  

А. Участникът, не следва да е лишен от правото да участва в процедури за обществени 

поръчки или концесии с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 

държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, съгласно чл. 56, ал. 5 от 

ЗОП в случай че ще се ползва от доказателства за предприети мерки за надеждност.  

Б. Участникът, не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, 

съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП.  

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

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици от участник/подизпълнител, като:  

- не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

- не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим.  

В случай че е регистриран  или контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, участникът следва да  попада в изключението на 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. При приложимост на последната хипотеза, участникът следва да 

посочи конкретната приложима норма от разпоредбата на чл. 4 Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и да  

посочи вписването в търговския регистър, извършено по реда на чл. 6 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици при попълването на Раздел Г, част ІІІ. 

Участниците са длъжни да попълнят част ІV – Раздел А – само по отношение изискуемите от 

Възложителя дани, Раздел Б - само по отношение на изискуемите от Възложителя данни във 

връзка с критериите за подбор за икономическо и финансово състояние по настоящата 

документация, раздел В - само по отношение на изискуемите от Възложителя данни във 

връзка с критериите за подбор за технически и професионални способности по настоящата 

документация и раздел Г – само по отношение на изискуемите от Възложителя данни във 

връзка с притежавани сертификати за качество по настоящата документация. 

Участниците са длъжни да подпишат документа, като съобразят декларациите 

инкорпорирани в него, както и че при предоставяне на неверни данни носят наказателна 

отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република България. 
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Подизпълнителите, в случай че участникът е декларирал, че ще използва такива са длъжни 

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

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

критериите за подбор съобразно вида и дела на тяхното участие. 

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

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

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

съответствие с критериите за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се 

позовава на техния капацитет. 

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

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

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

попълва декларация по Образец 3 към настоящата процедура. 

а) документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо 

ППЗОП и изискванията на Възложителя (заверено копие).  

б) Договор за създаване на обединение в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от 

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

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

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

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

описват в ЕЕДОП и се представят доказателства. 

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

обстоятелства, а именно, че участникът:  

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

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

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

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

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

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

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

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

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 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 дължимо обезщетение; 

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

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

 

РАЗДЕЛ IX. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. 
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Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от 

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

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

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

избираема). Участникът трябва да представи своята оферта заедно с всички изискуеми от 

Възложителя документи, на адрес: гр.  Айтос, обл. Бургас, ул. „Цар Освободител“ № 3 

деловодство. Върху опаковката се посочват: 

 

 

В непрозрачната запечатана опаковка са включени документите описани в предходните 

раздели, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", който съдържа ценовото предложение на участника. 

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

възложителя условия. 

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

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

при спазване на ЗОП. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на 

участника не ангажира по никакъв начин Възложителя. 

 

РАЗДЕЛ Х. СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. 

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

обявлението за настоящата обществена поръчка. 

ДО 

Община Айтос, 

гр.  Айтос,  ул. „Цар Освободител“ № 3 

деловодство 

 

О Ф Е Р Т А 

за участие в публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: 

„Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и 

България, разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и 

провеждане на обучения за повишаване квалификацията“ 

 

 

 

наименованието на участника,  

включително участниците в обединението (когато е приложимо),  

адрес за кореспонденция, телефон и  

по възможност – факс и електронен адрес, 

както и обособената позиция, за която се участва 
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2. В случай, че в срока за получаване на оферти за участие, не е постъпила оферта за участие 

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

оферти. 

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

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

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

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

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

отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта” с входящ номер …….. за участие в 

публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „(изписва се целия предмет)”.  

 

РАЗДЕЛ ХI. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ/ВРЪЩАНЕ НА ОФЕРТИ. 

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът 

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

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

изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана опаковка или опаковка с 

ненарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват регистъра по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. 

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

на офертите. 

 

РАЗДЕЛ XII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ. 

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

процедура, са в писмен вид. 

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на 

Възложителя, намиращо се в град Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3, всеки работен ден по 

факс, по пощата или куриерска служба, или по електронен път при условията и по реда на 

Закона за електронния документ и електронния подпис. 

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

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

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

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

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

изтичане на срока за получаване на оферти. 

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

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

получаване на оферти освен, когато разясненията не налагат съществени промени в офертите 

или когато са предоставени по направени искания за разяснения, които не са поискани 

своевременно. 
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РАЗДЕЛ XIII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ. 

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

условията на представените от тях оферти. 

2. Офертите следва да бъдат валидни в срок не по-малко от 6 месеца, считано от датата за 

подаване на офертите. 

3. При необходимост Възложителят може да изисква от участниците да удължават срока на 

валидност на офертите си. Отказът да удължат офертите си, след изтичане на валидността 

им, ще доведе до отстраняване на участника. 

 

РАЗДЕЛ XIV. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ. 

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

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

състои от нечетен брой членове. 

Разглеждането, оценяването и класирането на офертите се извършва по реда на чл. 104, ал. 1 

от ЗОП и чл. 54, чл. 55 и чл. 56 от ППЗОП.  

Ценова оферта, надвишаваща пределната прогнозна стойност не се допуска до оценка. 

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

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

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

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се 

представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

По отношение съдържанието на обосновката и реда за приемането й се прилага чл. 72 от 

ЗОП.  

 

РАЗДЕЛ XV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 

В 10-дневен срок от получаване на доклад на комисията, Възложителят го утвърждава или го 

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

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

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

процедурата. 

Комисията представя на Възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от 

преразглеждането на действията й.  

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

на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

 

РАЗДЕЛ XVI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 
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Възложителят сключва договор с избрания участник, определен за изпълнител. Договорът се 

сключва след влизане в сила на решението за избор на изпълнител на уговорена от страните 

дата и начин на сключването му. 

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 

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

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

заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.  

Преди сключването на договора, Възложителят изисква от участника, определен за 

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

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 

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

I. За доказване на липсата на основания за отстраняване участника, избран за изпълнител е 

длъжен да представи: 

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

2. за обстоятелството 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; 

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

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; В случай че в удостоверението се 

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

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

е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. 

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП– удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията.  

Документите се представя в оригинал или заверено от участника копие. Документите се 

представят за всеки член на обединението, както и за всеки от подизпълнителите и третите 

лица, ако такива ще се използват. 

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

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

участникът е установен.  

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

се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват 

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

значение съгласно законодателството на съответната държава.  

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

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.  

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

обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 

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

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

юридически лица и с оглед обстоятелството, че възложителят не е предвидил в обявлението 
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изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, 

след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за 

данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

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

изпълнител, е длъжен да представи и:  

1. Доказателства за изпълнени услуги с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, 

за последните три години, считано от датата на подаване на офертата - удостоверения за 

добро изпълнение към обявените в ЕЕДОП идентични или сходни с предмета на поръчките 

услуги, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

Договорът трябва да съответства на приложения в документацията проект, допълнен с 

всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за 

изпълнител. Промени в проекта на договора се допускат по изключение, когато е изпълнено 

условието по чл. 116 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след 

провеждане на процедурата. 

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

приложимите хипотези по чл. 116 от ЗОП. 

За договора за подизпълнение са приложими разпоредбите на чл. 75 от ППЗОП. 

 

РАЗДЕЛ XVII. Критерий за оценка на офертите. 

I. Критерий за оценка на офертите съгласно чл.70, ал.2, т.1 ЗОП: „най-ниска цена“. 

Икономически най-изгодна оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-

ниска цена“. 

 

 От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение по-

висока от определената прогнозна стойност за изпълнение на поръчката от Възложителя, 

както и предложил цена за изпълнение по-висока от посочената прогнозна стойност за 

изпълнение на съответната дейност по поръчката. 

 

 Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При 

разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на 

сумата. 
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РАЗДЕЛ XVIII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.  

 

Д О Г О В О Р № …/.............2018 г. 
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Проект!   

 

Днес, …...2018 г. в град Айтос, община Айтос, между:  

1. ОБЩИНА АЙТОС с ЕИК  000056764, със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул. 

“Цар Освободител” № 3, представлявана от Васил Едрев - Кмет на Община Айтос и 

…………………….. – Главен счетоводител, наричана за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и  

2. “………” ……. със седалище и адрес на управление гр. ………., ул. “………” № …, ЕИК 

………., представлявано от ………….. - ……., от друга страна, наричано за краткост по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание чл. 178 във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 

и Решение № ………………....../.....2017 г. на Възложителя за определяне на Изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Сравнителен анализ на социалната система и 

законодателство в Швеция и България, разработване на стандарт за въвеждане на 

професия „Под-сестра“ и провеждане на обучения за повишаване квалификацията“, 

уникален номер в Регистъра на АОП ………………......., се сключи настоящия договор 

(„Договора/Договорът“). 

Страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.  

Чл.1./1/ Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши услуга по „Сравнителен 

анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, разработване на 

стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“и провеждане на обучения за повишаване 

квалификацията“ по сключен договор за безвъзмездна помощ No BG05M9OP00L-4.001-0030-

C01  от 25.09.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд 

чрез ОП РЧР. 

/2/ Услугата по предходната алинея включва следните дейности: 

- Дейност 1 -  Сравнителен Анализ на социалната система и законодателство в Швеция и 

България, и изследване на приложимостта на предложените социални иновации . 

- Дейност 2 -  Разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“в 

номенклатурата на персонала, ангажиран с грижа за възрастни хора. 

- Дейност 3 -  Провеждане на обучения за повишаване квалификацията. 

/3/ Конкретните изисквания към услугата, предмета на договора, са посочени в техническата 

спецификация и техническото предложение на Изпълнителя, представляващи приложения № 

1,2 - неразделна част от настоящия договор. 

/4/ Услугата ще бъде реализирана на територията на Република България. 

 

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.  
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Чл.2./1/ Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

/2/ Срокът за изпълнение предмета на настоящия договор е до 30.09.2018г. 

/3/ Срокът по предходната алинея се разделя, както следва:  

• Дейност 1 – до 3 месеца от подписване на договора. 

• Дейност 2 – до 5 месеца от подписване на договора. 

• Дейност 3 – до 30.09.2018 г. 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.3./1/. При качествено и в срок изпълнение предмета на настоящия договор Възложителят 

заплаща на Изпълнителя възнаграждение в размер на ……..…. лева /………….. лева/ без вкл. 

ДДС /съгласно ценовата оферта на Изпълнителя - приложение 3 - неразделна част от 

настоящия договор/. 

/2/ Цената по предходната алинея се разпределя, както следва:  

1. Дейност 1 – ………… лева /……………./ 

2. Дейност 2 – ………… лева /……………./ 

3. Дейност 3 – ………… лева /……………./. 

/3/ Сумата по ал.1 е окончателна и валидна до пълното изпълнение на дейностите по 

договора и не подлежи на увеличение. В цената са включени всички дейности и разходи на 

Изпълнителя, свързани пряко или косвено с изпълнение предмета на договора. Всички 

разходи, надвишаващи договорената стойност, включително непредвидените работи, са за 

сметка на Изпълнителя. 

Чл.4./1/ Посоченото в чл.3 възнаграждение ще бъде заплатено от Възложителя на 

Изпълнителя по банков път, по посочена от Изпълнителя банкова сметка, при следния начин 

на плащане: 

1. авансово плащане в размер на 10% /десет  процента/ от цената по чл.3, ал.1 от настоящия 

договор в 15 /петнадесет/ дневен срок след подписване на същия и получаване от страна на 

Възложителя на надлежно оформена фактура. 

2. междинно плащане – посочената в чл.3, ал.2, т.1 от настоящия договор цена за 

изпълнението на дейност 1, намалена пропорционално с 10% /десет процента/ платен аванс 

по предходната точка в 15  /петнадесет/ дневен срок след приемане на работата по дейност 1, 

двустранно подписване на приемо-предавателен протокол и получаване от страна на 

Възложителя на надлежно оформена фактура. 

3. междинно плащане – посочената в чл.3, ал.2, т.2 от настоящия договор цена за 

изпълнението на дейност 2, намалена пропорционално с 10% /десет процента/ платен аванс 

по предходната точка в 15  /петнадесет/ дневен срок след приемане на работата по дейност 2, 

двустранно подписване на приемо-предавателен протокол и получаване от страна на 

Възложителя на надлежно оформена фактура. 
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4. окончателното плащане – посочената в чл.3, ал.2, т.3 от настоящия договор цена за 

изпълнението на дейност 3, намалена пропорционално с 10% /десет процента/ платен аванс 

по предходната точка в 15  /петнадесет/ дневен срок след приемане на работата по дейност 3, 

двустранно подписване на приемо-предавателен протокол и получаване от страна на 

Възложителя на надлежно оформена фактура. 

/2/ За да се извършат плащанията по предходната алинея Изпълнителят следва да изготви и 

представи на Възложителя фактура/и в оригинал, която следва да съдържа следната 

задължителна информация „Авансово/междинно/окончателно плащане по Договор № 

…/…2018 г., сключен във връзка с договор за безвъзмездна помощ No BG05M9OP00L-4.001-

0030-C01  от 25.09.2017 г. за финансиране на проект „Социални иновации в грижата за 

възрастните хора“. 

/3/ Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

Изпълнителя дейности, преди отстраняване на всички недостатъци, установени с 

констативен протокол. Отстраняването на непълнотите/недостатъците е за сметка на 

Изпълнителя. 

Чл.5. Договореното между страните възнаграждение ще бъде заплащано по следната банкова 

сметка на Изпълнителя: 

IBAN: ………………………, 

BIC: ……………….., 

Банка: ...........  

        

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.6. Изпълнителят се задължава да: 

1. Да извърши следните задачи по дейност 1: 

- Анализ на социалната система и приложимо законодателство в Швеция  

- Анализ на социалната система и приложимо законодателство в България 

 - Сравнителен анализ  между социалните системи на двете държави 

- изследване на приложимостта на описаните в проектното предложение социални иновации.   

2. Да извърши следните задачи по дейност 2: 

- Разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“в номенклатурата на 

персонала, ангажиран с грижа за възрастни хора 

- Разработване на подробна обучителна програма за професионално обучение на кадри за 

професията „Под-сестра“ 

- Разработена обучителна програма за провеждане на обученията на социалните 

работници от целевата група. 

3. Да извърши следните задачи по дейност 3: 
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- Провеждане на 17 еднодневни обучения, предвидени за социални работници, които ще се 

организират в сградата на Дом за стари хора – гр. Айтос. 

4. Изпълнява добросъвестно, качествено и в срок посоченото в чл.1 от настоящия договор 

при спазване указанията на Възложителя. 

5. Уведомява своевременно Възложителя за възникнали трудности при изпълнение на 

възложеното. 

6. Дава пълен отчет на Възложителя за хода на изпълнението на настоящия договор. 

7. не използва, освен за целите на настоящия договор, както и да не разпространява 

получената от Възложителя или от други свързани с Възложителя лица търговска, 

технологична и друга информация за срока на договора и 5 години след заплащането на 

възнаграждението по същия. 

8. Съгласува и отчита на Възложителя изпълнението на всяка дейност чрез представянето на 

доклад в писмен вид. 

9. Предостави гаранция за изпълнение, по предвидения в ЗОП ред и начин, в размер на 3% 

/три процента/ от сумата по чл.3, ал.1 от настоящия договор. 

Чл.7. При изпълнение на своите задължения Изпълнителят е длъжен да: 

1. спазва следните принципи: независимост, обективност, безпристрастност, 

конфиденциалност, почтеност, отговорност, познаване и прилагане на професионалните 

стандарти; 

2. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности; 

3. осигурява високо квалифицирано ръководство за изпълнението на договореното през 
целия период на договора; 

4. съгласува всички налагащи се промени, некасаещи предмета на договора, по време на 

изпълнение на дейностите с Възложителя; 

5. предоставя възможност за контролиране и приемане на доставеното. 

Чл.8. Изпълнителят има право: 

1. да иска от Възложителя чрез неговите представители, необходимото съдействие; 

2. при качествено и в срок изпълнение на посоченото в чл.1 от настоящия договор да иска 

приемане на изпълненото, заедно със съпътстващата го документация и да получи в срок 

договореното възнаграждение. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл.9. Възложителят се задължава да: 

1. оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение предмета на договора; 

2. заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение по чл.3, ал.1 от настоящия договор. 
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Чл.10. Възложителят има право: 

1. Да контролира изпълнението на възложеното, без да пречи на оперативната дейност на 

Изпълнителя. 

2. Всички доклади, изготвени в изпълнение на настоящия договор, подлежат на одобрение от 

страна на Възложителя. При наличие на коментари от негова страна, докладите се връщат на 

Изпълнителя за отразяването им в срок, указан от Възложителя. Докладите, респективно 

извършената работа, се считат за одобрени след подписване на двустранен приемо-

предавателен протокол по реда на чл.12 от настоящия договор. 

3. Да откаже да приеме писмени доклади при неизпълнение на задълженията по настоящия 

договор.  

 

VI. ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. 

Чл.11./1/ Изпълнителят следва да отчете изпълнението предмета на настоящия договор на 

Възложителя за всяка една от дейностите по чл.1, ал.2 от настоящия договор чрез 
представянето на писмени доклади. 

/2/ Всички доклади за изпълнението на дейности, предмет на настоящия договор, трябва да 

бъдат изготвени и представени на български език, на хартиен носител и в електронен 

вариант на електронен носител, както следва: на хартиен носител – 1 /един/ брой за всеки 

доклад; на електронен носител - 1 /един/ брой CD (или друг електронен носител) за всеки 

доклад. 

Чл.12./1/ Приемането на изпълнението предмет на настоящия договор се извършва, както 

следва: двустранно подписване на приемо-предавателен протокол за изпълнението на всяка 

от дейностите, съобразно предвиденото в настоящия договор. 

/2/ Подписването на приемо-предавателните протоколи по предходната алинея са основание 

за заплащане на възнагражденията по чл.4, ал.1, т.2 -4 от настоящия договор. 

/3/ Възложителят подписва приемо-предавателните протоколи по ал.1 след проверка и 

одобрение на представените от Изпълнителя доклади и продукти. 

 

VII. ЕКСПЕРТИ. 

Чл.13./1/ Изпълнителят осигурява участието на лицата, посочени в офертата, която е 

неразделна част от този договор, като експерти. 

/2/ Експертите изпълняват задълженията си по изпълнение на дейностите съгласно 

техническата спецификация. 

/3/ Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като експерти, без 
предварително писмено съгласие на Възложителя. 

/4/ Изпълнителят е длъжен по своя инициатива да предложи смяна на експерт при обективна 

необходимост. 
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/5/ В случаите по предходната алинея, Изпълнителят дава на Възложителя писмено 

уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на експерт и прилага 

доказателства за наличието на някое от основанията по горната алинея. 

/6/ С уведомлението по предходната алинея, Изпълнителят предлага експерт, който да 

замени досегашния експерт, като посочва еквивалентна квалификация и професионален опит 

и прилага доказателства за това. 

/7/ При замяната на експерт, новият експерт трябва да притежава квалификация и 

професионален опит, съгласно поставените минимални изисквания в документацията към 

обществената поръчка. 

/8/ Възложителят може да приеме замяната или може мотивирано да откаже предложения 

експерт. 

/9/ Възложителят може да поиска замяна на експерт, в случай, че сметне, че същият не 

изпълнява задълженията си така, както те са определени в документацията към поръчката. 

/10/ В случаите по предходната алинея Възложителят дава на Изпълнителя писмено 

уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на експерт. 

/11/ Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт са за сметка на 

Изпълнителя, независимо от кого е инициирано започването на процедурата по смяна на 

експерта. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл.14. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изпълнението му. 

2. с изтичане на срока. 

3. по взаимно писмено съгласие на страните. 

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

Чл.15./1/ Възложителят може да прекрати едностранно с 10 /десет/ дневно писмено 

предизвестие настоящия договор, ако Изпълнителят е в забава спрямо датата на изпълнение 

на дадена дейност с повече от 10 /десет/ дни. 

/2/ В случаите по ал.1 договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието 

нарушението бъде отстранено за сметка на Изпълнителя 

Чл.16. Възложителят има право да прекрати настоящия договор без предизвестие и без да 

изплаща каквито и да било обезщетения, в случай на нередност от страна на Изпълнителя и 

подозрение в измама, съгласно чл.1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на 

Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни организации или 

всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските 

общности. 

Чл.17. В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя, в 

следствие неизпълнение на предмета му от Изпълнителя, последният се задължава да върне 
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получения аванс в срок до пет работни дни от датата, на която бъде писмено уведомен от 

Възложителя.  

 

IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. 

Чл.18./1/ Изпълнителят носи пълна отговорност за всички имуществени и неимуществени 

вреди, причинени от негови работници и/или служители на трети лица във връзка с 

изпълнението на възложените дейности. 

/2/ Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените от него дейности. 

/3/ Рискът от погиването и/или повреждането на използваната от Изпълнителя техника, и/или 

оборудване, настъпили в резултат на случайно събитие или виновни действия на трети лица 

e за сметка на Изпълнителя. 

Чл.19. След приключване на изпълнението, Изпълнителят носи административно-

наказателна отговорност, ако не е предвидено по-тежко наказание, за всички нарушения на 

действащото законодателство, които са свързани с изпълнението на възложени с настоящия 

договор услуги, като заплаща изцяло и за своя сметка наложените имуществени санкции 

и/или финансови корекции от компетентните за това органи. 

 

X. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ. 

Чл.20./1/ При забавено изпълнение на задължения по договора, свързани с изпълнението на 

предмета на същия, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на 0.5 

% /нула цяло и пет десети процента/ за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % /десет 

процента/ от предвиденото в чл.3 от настоящия договор възнаграждение.  

/2/ При пълно неизпълнение на възложеното с настоящия договор, Възложителят не 

дължи плащане на Изпълнителя, а Изпълнителят се задължава да възстанови по сметката на 

Възложителят усвоеното авансово плащане и дължи неустойка в размер на 0 % /десет 

процента/ от предвиденото в чл.3 от настоящия договор възнаграждение. 

/3/ При забава на плащанията по настоящия договор, Възложителят дължи на Изпълнителя 

неустойка в размер на законната лихва върху забавеното плащане. 

Чл.21. Страната, която е понесла вреди, надвишаващи размера на предвидената неустойка, 

може да търси обезщетение и по общия исков ред. 

Чл.22. Възложителят удовлетворява претенциите си  относно неизпълнение /пълно или 

частично/ на настоящия договор и заплащане на неустойките, предвидени в същия чрез 
прихващане на дължими средства за окончателното плащане, усвояване на гаранцията за 

изпълнение или по законноустановения съдебен ред. 

Чл.23. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка 

на виновната страна. 

 

ХI. ПОДСЪДНОСТ. 
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Чл.24. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод 

неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до 

неговата недействителност или прекратяване, страните следва да решат чрез договаряне 

помежду си. 

Чл.25./1/ В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те 

подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред  по правилата на следващата алинея. 

/2/ При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на 

настоящия договор, на основание чл.117, ал.2 от ГПК, страните се договарят евентуалните 

съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния районен съд в гр. Айтос (при окръжен 

съд - гр. Бургас), съобразно правилата на родовата подсъдност. 

 

XIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 

Чл.26./1/ Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила, 

продължила повече от 20 /двадесет/ дни. 

/2/ По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, 

които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да 

предвидят или предотвратят. 

/3/ Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не 

е информирала другата страна за възникването й.  

/4/ Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими 

мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.  

/5/ Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

/6/ Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на 

договора. 

/7/ Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

/8/ В случай на непреодолима сила, Възложителят ще заплати на Изпълнителя само 

стойността на извършените и приети към момента на установяване на непреодолимата сила 

услуги.  

 

XIII. ГАРАНЦИЯ. 

 

Чл.27./1/ Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора 

за обществена поръчка без включен ДДС.  

/2/ Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 /тридесет/ дни след двустранното 

подписване на приемо-предавателния протокол по чл.12 от настоящия договор за дейност 3. 
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Чл.28. Изпълнителят представя гаранция за изпълнение под формата на ……........... 

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

 

XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл.29. Изпълнителят е длъжен да изпълни поетите ангажименти съобразно настоящия 

договор и с оглед изпълнение на предвидените в проекта на Възложителя цели. 

Чл.30. Изпълнителят се задължава да изпълни настоящия договор с грижата на добър 

стопанин, при спазване на принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, 

публичност и прозрачност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и с 

настоящия договор. 

Чл.31. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност 

за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия 

договор или като последица от него.  

Чл.32./1/ Изпълнителят се задължава да не предприема каквито и да са дейности, които могат 

да го поставят в хипотеза на конфликт на интереси по смисъла на чл.57 от Регламент 

966/2012 г. и относимото национално законодателство.  

/2/ При наличие на такъв риск Изпълнителят предприема всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси, и уведомява незабавно Възложителят относно 

обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

/3/ Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно упражняване 

функциите по договора на което и да е лице, е опорочено поради причини, свързани със 

семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, 

икономически интереси или всякакъв друг общ интерес, който то има с друго лице, съгласно 

чл.57 от Регламент (ЕС, ЕВРОАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евроатом) № 1605/2002 на Съвета. 

Чл.33. Във всички обяви или публикации, свързани с настоящия договор, както и на 

провежданите обучения, Изпълнителят е длъжен да уточни, че договорът е получил 

финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна Програма Развитие на 

Човешките Ресурси. 

Чл.34. Изпълнителят е съгласен националните одитни органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметка палата и външните одитори 

да публикуват неговото наименование и адрес, предназначението на настоящия договор и 

размерът на плащанията по същия. 

Чл.35. Правото на собственост, включително правата на интелектуална и индустриална 

собственост върху резултатите от настоящия договор, докладите и/или други документи, 

свързани с него, възникват за Възложителя. 

Чл.36. Независимо от предходния член Изпълнителят се задължава при поискване да 

предоставя на националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за 

борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори правото да ползват 

свободно и съобразно обхвата на проверката всички документи, свързани с настоящия 
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договор, независимо от формата им, при условие че с това не се нарушават съществуващите 

права на интелектуална и индустриална собственост. 

Чл.37./1/ Изпълнителят е длъжен да допуска националните одитни органи, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни 

одитори да проверяват посредством проучване на документацията му или проверки на място, 

изпълнението на настоящия договор, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз 
основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, 

счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането му.  

/2/ Изпълнителят е длъжен да допусне националните одитни органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да 

извършват проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в 

законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на 

Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото национално 

законодателство. 

/3/ За тази цел Изпълнителят се задължава да предостави на служителите или 

представителите на националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската 

служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до 

местата, където се осъществява настоящия договор, в това число и достъп до неговите 

информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-

техническото управление на договора, както и да направи всичко необходимо, за да улесни 

работата им.  

/4/ Достъпът по предходната алинея трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без 
ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на 

достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а Изпълнитеят 

следва да уведоми Възложителят за точното им местонахождение. 

Чл.38. Изпълнителят гарантира, че правата на националните одитни органи, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни 

одитори да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при 

еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите партньори 

и/или подизпълнители. Когато партньор или подизпълнител на Изпънителят е международна 

организация, се прилагат споразумение за проверки, сключени между тази организация и 

Европейската комисия. 

 

 ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 

Чл.39. Всички съобщения и уведомления между страните по повод изпълнението на 

договора се извършват в писмена форма чрез електронна поща, факс, препоръчана поща с 

обратна разписка или куриерска служба. 

Чл.40./1/ За целите на настоящия договор страните определят следните лица за контакти и 

съответната контактна информация: 

За Възложителя: 
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Име: ............................................................................ 

Адрес за кореспонденция: ………………………… 

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

За Изпълнителя: 

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

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

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

/2/ При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

еднодневен срок от промяната. 

Чл.41. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно 

копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието 

между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения 

носител. 

Чл.42. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора 

на трети лица, без предварителното писмено уведомяване до другата страна. 

Чл.43. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 

другата страна, станала й известна при или по повод сключването и изпълнението на 

настоящия договор. 

Чл.44. По време на действие на настоящия договор Изпълнителят е длъжен да уведоми 

незабавно Възложителя, ако настъпи промяна на някое от обстоятелствата в неговия статут, 

вписани в Търговския регистър, както и ако изпадне в неплатежоспособност или ако по 

отношение на него бъде открито производство по несъстоятелност. Действието на този 

договор се прекратява, ако по отношение на Изпълнителя се открие производство по 

несъстоятелност или ликвидация. 

Чл.45. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на евентуални допълнително 

договорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл.46. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат действащите норми на 

Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите в Република България. 

 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един 

за Изпълнителя. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническа спецификация. 

2. Техническо предложение на Изпълнителя. 

3. Ценово предложение на Изпълнителя. 
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Васил Едрев       /…………./ 

Кмет 

 

………………. 

Главен счетоводител 
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РАЗДЕЛ XIХ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

 

Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и 

България, разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“и 

провеждане на обучения за повишаване квалификацията. 

 

I. Обща информация 

Проект „Социални иновации в грижата за възрастните хора“ се осъществява с 

финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез ОП РЧР, по сключен договор 

за безвъзмездна помощ No BG05M9OP00L-4.001-0030-C01  от 25.09.2017 г. 

Община Айтос - възложител по настоящата процедура, е водещ партньор в проекта, 

където партньор е Хомек АБ ( Швеция). 

Основната цел на проекта е подобряване на административния капацитет на служители от 

домове за възрастни хораж и общински служители, ангажирани със социални дейности и 

услуги. 

Основните дейности по проекта включват: 

• Сравнителен Анализ на социалната система и законодателство в Швеция и 

България, и изследване на приложимостта на предложените социални иновации  

(дейност 1 от настоящата процедура); 

• Разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“в номенклатурата 

на персонала, ангажиран с грижа за възрастни хора  (дейност 2 от настоящата 

процедура); 

• Провеждане на обучения за повишаване квалификацията (дейност 3 от настоящата 

процедура); 

• Провеждане на визита за обмен на опит в Швеция (извън обхвата на настоящата 

процедура); 

• Оценка на изпълнението, постигнатите резултати, ефективността и ефикасността на 

предвидените дейности (извън обхвата на настоящата процедура); 

• Публичност и информация (извън обхвата на настоящата процедура). 

 

ІI. Пълно описание на предмета на поръчката 

1. Основна информация за поръчката 

Проектът е насочен към подобряване на професионалната квалификация на заетите в 

сектора на социалните услуги, и по-специално при грижата за възрастни хора, както и 

разработване на социални иновации и подготовка за тяхното практическо внедряване. 
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2. Географски обхват 

Услугата ще бъде реализирана на територията на Република България. 

 

3. Целеви групи  

Проектът е идентифицирал нужда от подобряване качеството на предоставяните грижи в 

домовете за стари хора в България, и така като целева група са определени: 

1) лица, заети в специализирани институции - това са служителите и персонала на Дома за 

стари хора в гр. Айтос. 

2) служители на доставчици на социални и здравни услуги - Община Айтос е доставчик на 

социални услуги, чрез Общински център за социални и здравни услуги, който е 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Айтос.  

 

4. Обхват на услугата и конкретни дейности 

Изпълнението на работата включва 3 отделни, но взаимносвързани дейности, като за 

тяхното изпълнение  участниците следва да предложат подходяща методология, с която да 

осигурят качеството на предоставените продукти и услуги. 

Дейност 1 - Сравнителен Анализ на социалната система и законодателство в Швеция 

и България, и изследване на приложимостта на описаните в проектното 

предложение социални иновации   

Дейност 1 е въвеждаща за проекта, и следва да осигури предпоставките за последващото 

изпълнение. Тъй като проекта се базира на възможността да се внедри чуждестранен опит 

при осигуряване на грижата за възрастните хора в България, то е отчетена нуждата от 

детайлно разглеждане на законодателството и  начина по който функционират системите 

за социални услуги за възрастни хора в Швеция и България.  

Анализът трябва да включва като минимум следните елементи – законодателна рамка, 

права и задължения на участниците  в процеса, институционална среда, механизми за 

избор и настаняване, техники на финансиране на домовете, професионална подготовка на 

кадрите, наличната кадрова обезпеченост.    

На база на получените резултати от двете страни ще се извърши сравнителен анализ, като 

по отношение на нормативната база трябва да се идентифицират области с потенциал за 

подобрение в България, и да се дадат препоръки за промяна. Препоръките могат да бъдат 

на две нива – такива касаещи приложимото законодателство, и такива, свързани с 

подобряване на правила и процедури касаещи социални институции за настаняване на 

стари хора.   

Място в анализа трябва да се отдели и за изследване на приложимостта на предложените 

две иновации – за внедряване на професия „под-сестра“, и за осигуряване  обслужване на 

възрастните хора на майчиния им  език, за да може да се маркират необходимите мерки за 

тяхното  успешно внедряване. 
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Проучването трябва да използва методи и инструментариум, които следва да се предложат 

от участниците в тяхната оферта. 

Проучването следва да бъде разработено по структура на съдържанието, предварително 

одобрена от Възложителя, на български език, с препратки към информационните 

източници, които са ползвани, като към окончателния вариант на анализа да се приложи  

кратко резюме  - на български, шведски и английски език (до 3 страници). 

Резултатите от анализа трябва да бъдат представени от избрания изпълнител на специално 

събитие - кръгла маса, която ще се проведе в гр. Айтос ( индикативен срок – февруари – 

март 2018). Логистиката по организиране на кръглата маса е задължение на възложителя. 

 

Дейност 2 - Разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ в 

номенклатурата на персонала, ангажиран с грижа за възрастни хора  

Обхвата на работата, включена в дейност 2 се отнася до следните под-дейности: 

1. Разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ в 

номенклатурата на персонала, ангажиран с грижа за възрастни хора - включва 

наръчник с описание на всички необходими елементи, касаещи работата и 

квалификацията на под-сестрите. 

Изпълнителят трябва да разработи наръчник, който да обхване изискванията за 

структуриране внедряването на самостоятелна професия „Под-сестра“ в 

номенклатурата на персонала, ангажиран с грижа за възрастни хора. 

Наръчникът трябва да описва работата на под-сестрите, техните професионални 

задължения,  взаимовръзките с останалия персонал в социалните домове, 

йерархичното разпределение на отговорностите в съответните институции, и 

мястото на под-сестрите в тази структура, стандарти за работа и изискванията към 

обслужването на настанените лица, условия за заемане на такава позиция – 

образователни изисквания, квалификации и други. Дейността на под-сестрите 

трябва да се опише в детайли, както и изискванията към тях, за да може това да е 

основа на институционализирането на тази професия. 

Наръчникът трябва да отразява и възможността за внедряването на втората 

социална иновация, предмет на проекта - Развитието на програма за насърчаване 

комуникацията с възрастните хора на техния майчин език. В тази си част, той 

следва да предостави методическа основа, върху която ръководствата на 

социалните институции, съобразено с конкретната нужда на настанените лица, да 

са в състояние да подобрят качеството на предлаганото обслужване. 

Самият наръчник трябва да има структура и информация, достатъчна за подаването 

на искане за институционализиране на професията „Под-сестра“, и включването й 

в списъка на професиите за професионално образование и обучение. 

 

2. Разработване на подробна обучителна програма за професионално обучение на 

кадри за професията „Под-сестра“.  
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Програмата следва да се разглежда като част от наръчника, и да включва 

разпределение на теми, материали за всяка тема, продължителност на отделните 

теми, разпределение между теория и практика, и др. 

По тази детайлна обучителна програма ще се подготвят под-сестрите занапред, 

като трябва да е съобразена с нормативната рамка в България, като ще включва 

информация за минималния хорариум, разпределение между теория и практика, 

задължителни и избираеми модули. 

Разработената обучителна програма трябва да е подробна, включваща отделните 

теми, знанията, които трябва да бъдат придобити, целите и задачите, които си 

поставя самото обучение, изисквания към обучаемите лица.   

Програмата трябва да включва и препоръки за продължаващото обучение на 

персонала, квалифициран като под-сестра, защото опита от Швеция показва, че 

тези лица следва регулярно да преминават през обучителни или мотивационни 

семинари, с цел повишаване своята квалификация и отдадеността към служебните 

си задължения. 

 

3. Разработена обучителна програма за провеждане на обученията на социалните 

работници от целевата група. 

Тъй като проектът, в рамките на който настоящата процедура се провежда, има 

ограничена продължителност от 12 месеца, както и факта, че като целева група са 

определени служители на ДСХ в Айтос, които са заети със своите трудови задължения, 

предвидените специализирани обучения в дейност 3 трябва да се проведат по различна, 

по-кратка от разработената програма по дейност 2, под-дейност 2. Тази съкратена 

програма ще се базира на основната, но ще е с намален хорарирум, съобразен с 

предвидените обучения, като ще включва специално подбрани теми, съответстващи на 

актуалните нуждите на обучаемите лица. 

Тази програма също следва да съдържа основните елементи: разпределение на теми, 

материали за всяка тема, продължителност на отделните теми, разпределение между 

теория и практика, и др.  

Разработените продукти в рамките на дейност 2 следва да са съобразени с изискванията на 

НАПОО, и нормативната уредба, касаеща професионалното образование.  

 

Дейност 3 - Провеждане на обучения за повишаване квалификацията 

На базата на разработените материали по дейност 2, под-дейност 3, ще се проведат серия 

от обучения, насочени към повишаване квалификацията на заетите с грижа за възрастни 

хора. 

Участниците в обученията ще бъдат избрани от екипа на проекта между следните групи: 

 - персонал от ДСХ - гр. Айтос 

 - персонал от други домове, разположени на територията на Бургаска област 
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- други лица, отговарящи на условията, заявили желание за включване в обучението. 

Изборът ще се направи от екипа на проекта, като приоритет ще се дава на вече работещите 

в сектора представители на първите две групи. 

Провеждането на цикъла от обучения ще се извършва в сградата на дома в Айтос, като за 

целта са предвидени средства за оформяне на обучителен център ( извън обхвата на 

настоящата процедура).  

Обученията имат следните характеристики: 

1) продължителност -17 еднодневни обучения (6 учебни часа всяко), провеждани по 

график, съгласуван предварително с възложителя и ръководството на ДСХ в гр. Айтос.  

Предвидено  е още едно обученията на тема „Как се справят в Швеция - практически 

примери от дейността на под-сестрите в Швеция“, което  ще се проведе от представител 

на партньорската организация, и не е задължение на избрания изпълнител по настоящата 

процедура 

2) програма - съобразно тематиката, подготвена в рамките на дейност 2, като индикативен 

списък на част от темите включва:  

- социалната значимост на работата на социалния работник; 

- здравни и социални нужди на възрастните хора и ангажиментите на под-сестрата; 

- организация на работа и ефективно управление на процесите; 

- как да оценим индивидуалната нужда на потребителите на услуги; 

- психология на здравето - щастливите хора са по-здрави; 

- разговори на майчин език - колко важно е  това за старите хора; 

Част от темите могат да бъдат представени в повече от 1 обучение, т.е. с продължение, 

като по тях обучаемите може да получават задача за самостоятелна работа в края на 

първото занимание по темата, и от тях да се изисква да са се подготвили със своята задача 

за началото на следващото обучение. 

3) Брой групи - 1 група, с включени до 12 обучаеми лица. Допускаме, че според 

ангажираността на хората е възможно в дадено обучение да не присъстват всички 

започнали обучението, като на тези лица Изпълнителят трябва да предостави пълен 

комплект обучителни материали, и възможност за консултация с лектора, провел 

обучението. 

Обученията ще са съобразени с разполагаемия хорариум от 18 занимания, като в тях ще се 

наблегне най-вече на практическото измерение на дейността на под-сестрите, както и 

взаимоотношенията и разпределение на професионалните им отговорности  с другите 

членове на персонала. 

Мястото на провеждане и застъпването на практически упражнения в програмата ще 

позволят дори в реално време да се демонстрира прилагането на преподаваните методи, 

като в обучението бъдат въвлечени за съдействие и някои от настанените лица. Това ще 

създаде една различна атмосфера, и интерактивност на обучението, което не може да се 

постигне при провеждането му при други условия. 
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Ако в групата се установи, че има различно ниво на компетентност, лекторите ще бъдат 

ангажирани със задачата да предоставят допълнителна информация на обучаемите, както 

и задачи за самоподготовка, които те ще проверяват и консултират преди следващата 

обучителна сесия. 

В края на обученията, всички които имат присъствие в над 80% от обучителните сесии 

(или участие в поне 15 от обученията) ще получат удостоверение за преминато обучение. 

Участието на партньора от шведска страна ще се изразява в съдействие при 

разработването на темите ( като ангажимент по дейност 2, но пряко свързан с 

изпълнението на обученията), както и с осигуряване на свой представител за едно от 

обученията. 

При изпълнението на всички описани дейности по процедурата, изпълнителят трябва да 

предприеме всички необходими мерки за информация и комуникация, за да осигури 

публичност на финансирането, съгласно изискванията на финансиращата програма – ОП 

РЧР 2014-2020. 

5. Очаквани резултати 

Като резултат от изпълнението на договора се очакват: 

• По дейност 1  -  извършено проучване на социалната система в Швеция и 

България, свързана с грижите за възрастните хора,  и анализ на приложимоста 

на предложените социални иновации. 

•   По дейност 2: 

o Разработване на стандарт ( наръчник) за въвеждане на професия „Под-

сестра“ в номенклатурата на персонала, ангажиран с грижа за възрастни 

хора, включително разработена програма като част от стандарта, за 

насърчаване комуникацията с възрастните хора на техния майчин език. 

o Разработена подробна обучителна програма за професионално обучение 

на кадри - за професия „Под-сестра“. Програмата ще включва 

разпределение по теми, материали за всяка тема, продължителност на 

отделните теми, разпределение между теория и практика, и др. 

o Разработена детайлна програма за провеждане на обученията в рамките 

на проекта, която ще се основава на базовата програма, но ще е със 

съкратена продължителност, с оглед времетраенето на проекта. 

• По дейност 3: проведени 18 обучителни еднодневни сесии за персонал от 

социални институции.  

 

6. Срок за изпълнение  

 

Срок за изпълнение на поръчката е до 30.09.2018г., като подробното изпълнение по 

отделните дейности и под-дейности следва да е отразено в детайлния времеви график за 

изпълнение, който е част от техническото предложение на участника. 
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Сроковете за приключване работата по отделните дейности са както следва: 

• Дейност 1 – до 3 месеца от подписване на договора. 

• Дейност 2 – до 5 месеца от подписване на договора. 

• Дейност 3 – до 30.09.2018 г. 

7. Концепция за организация и изпълнение на дейностите. 

 Концепцията следва да съдържа целите, подходите и резултатите за изпълнение 

на всяка дейност/под-дейност. Анализ на взаимовръзката между всички дейности, които 

водят до постигане на заложените резултати. Да бъдат посочени методите за изпълнение 

на всяка дейност/под-дейност. В подхода за изготвяне на сравнителния анализ на 

законодателството, участниците следва ясно да са посочили елементите, по които 

сравнението ще бъде извършено. Да бъде представена индикативна структура на 

наръчника по дейност 2, като участниците следва да са описали връзката между нейните 

отделни компоненти и техния обхват. Да бъде представена връзката и последователността 

на отделните под-дейности на Дейност 2, като за провеждане на предвидените обучения 

участникът следва да представи индикативен график. 

 В концепцията, участниците следва да са включили описание и обосновка на 

необходимите човешки ресурси за реализация на дейностите, планираната им времева 

ангажираност, като се е съобразят с обхвата и срока на изпълнение на поръчката. Следва 

да са описани основните отговорности на експертите и тяхното разпределение в 

съответствие с предвидените дейности и задачи. Следва да са описани  основните мерки и 

механизми за осигуряване на вътрешно екипната координация и комуникация при 

разпределяне на задачите и отговорностите на членовете на екипа. Описание и 

организация на системата за наблюдение и контрол при изпълнение на поръчката, като 

следва да са описани минимум 3 мерки за осигуряване на качеството на изпълнението на 

поръчката. 

  

8. Рискове 

Възложителят дефинира следните рискове:  

• Трудности при подбор на лица, които да бъдат включени в обученията; 

• Вътрешно организационни рискове;  

• Административна тежест и нормативни рискове, свързани с внедряването на 

социалните иновации. 

В предложението си участниците следва да разгледат и оценят с конкретна тежест, 

вероятност от настъпване, влияние на рисковете, идентифицирани от Възложителя и 

мерки за предотвратяването им или минимизиране на ефектите от настъпването им. 

Участниците могат да идентифицират и опишат и допълнителни рискове, извън тези 

посочени от Възложителя. 

9. Условия за отчитане на изпълнението 



 

 
 

 

Проект BG05M9OP00L-4.001-0030 -C01  

„Социални иновации в грижата за възрастните 

хора“ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Европейския социален фонд 
 

                         
                                                                                 
 

    

     

Изпълнителят следва да отчита изпълнението на всяка една дейност посредством 

представянето на доклад в писмен вид, в т.ч. и приложения към тях, като дължими са 

общо 3 доклада. 

Всички доклади за изпълнението на дейности, съгласно настоящата техническа 

спецификация, трябва да бъдат изготвени и представени на български език, на хартиен 

носител и в електронен вариант на електронен носител, както следва: 

• на хартиен носител – 1 брой за всеки доклад;  

• на електронен носител – 1 брой CD (или друг електронен носител) за всеки доклад. 

Всички доклади, изготвени в изпълнение на обществената поръчка, подлежат на 

одобрение от страна на Възложителя, като при наличие на коментари от негова страна, 

докладите се връщат на Изпълнителя за отразяването им в срок, указан от Възложителя. 

Докладите, респективно извършената работа, се считат за одобрени след подписване на 

двустранен приемo-предавателен протокол. 

 

10. Разполагаем бюджет 

Максималната сума за изпълнението на дейностите по обществената поръчка е 76683,33 

лв., без ДДС, разделена по дейности, както следва:  

Прогнозната стойност за изпълнението на Дейност 1 -  Сравнителен Анализ на социалната 

система и законодателство в Швеция и България, и изследване на приложимостта на 

предложените социални иновации  - в размер на 37083,33 лева без ДДС. 

Прогнозната стойност за изпълнението на Дейност 2 -  Разработване на стандарт за 

въвеждане на професия „Под-сестра“ в номенклатурата на персонала, ангажиран с грижа 

за възрастни хора - в размер на 27 000,00 лева без ДДС. 

Прогнозната стойност за изпълнението на Дейност 3 -  Провеждане на обучения за 

повишаване квалификацията -  в размер на 12 600,00 лева без ДДС. 
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РАЗДЕЛ XX. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

Образец 

Приложение № 1  

 

СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

Относно: публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: 

„Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, 

разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на 

обучения за повишаване квалификацията“ 

№ Описание на документа  Вид на 

документа 

(копие или 

оригинал) 

и брой  

Информация относно личното състояние и критериите за подбор 

 Договор за създаване на обединение (ако е приложимо).  

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 

Приложение № 2 

Заб. ЕЕДОП се представя за участника, 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. 

 

 

 

 

 

 Декларация за актуалност на данните в публикуван Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 

Приложение № 3 (ако е приложимо). 

 

 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност.  

Оферта 

 Техническо предложение, което включва: 

1. Документ за упълномощаване (ако е приложимо); 

2. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 4; 

3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – 

Приложение № 5 (ако е приложимо). 

4. Декларация за участие на подизпълнител – Приложение № 6; 

5. Декларация за съгласие на подизпълнител – Приложение № 7; 
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6. Декларация по чл.57 от Регламент (ЕС, Евроатом) № 966/2012 н 

ЕП – Приложение № 9. 

 Ценовото предложение, съгласно Приложение № 8 - поставено в 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“,  поставено в общата опаковка. 

 

 

Наименование на участника  

 

Име и фамилия на представителя на участника       

 

Длъжност 

 

 

Подпис 

 

__________________________ 

 

Дата: _________________ 2017 г.  
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Образец 

Приложение № 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. Позоваване на съответното 

обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 
OВEС S брой[], дата [], стр.[],  

Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

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 Отговор: 

Име:  Община Айтос 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: 

Название на поръчката: „Сравнителен анализ на социалната 

система и законодателство в Швеция и 

България, разработване на стандарт за 

въвеждане на професия „Под-сестра“и 

провеждане на обучения за повишаване 

квалификацията “. 

Референтен номер на досието, определен 

от възлагащия орган или възложителя (ако 

е приложимо): 

Неприложимо! 

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

икономическия оператор 

Част II: Информация за икономическия оператор 
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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: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или 

средно предприятие ли е? 

[] Да [] Не 

Само в случай че поръчката е запазена: 

икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално предприятие, 

или ще осигури изпълнението на поръчката в 

контекста на програми за създаване на 

защитени работни места? 

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. 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

 

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“:  
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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: 

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 

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:  

 

 

 

 

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 

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? 

[] Да [] Не 
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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: [……] 

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 

[]Да []Не 
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има такива), посочени в част V по-долу?  

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, 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: 

Участие в престъпна организация: 

Корупция: 

Измама: 

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности: 

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм 

Детски труд и други форми на трафик на хора 

Основания, свързани с наказателни 

присъди съгласно националните 

разпоредби за прилагане на основанията, 

посочени в член 57, параграф 1 от 

Отговор: 
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Директивата: 

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): 

[……][……][……][……] 

Ако „да“, моля посочете: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от 

точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) 

за нея;  

б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 

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

 

 

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): [……][……][……][……] 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да 

докаже своята надеждност въпреки 

наличието на съответните основания за 

изключване („реабилитиране по своя 

инициатива“)? 

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки: 

[……] 

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 

[] Да [] Не 
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страната, в която той е установен, така и 

в държавата членка на възлагащия орган 

или възложителя, ако е различна от 

страната на установяване? 

 

 

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? 

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? 

Данъци Социалноосигурителн
и вноски 

 

a) [……] 

б) [……] 

в1) [] Да [] Не 

[] Да [] Не 

[……] 

 

[……] 

 

 

 

 

 

в2) [ …] 

 

г) [] Да [] Не 

Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 

[……] 

 

a) [……]б) [……] 

 

в1) [] Да [] Не 

[] Да [] Не 

[……] 

 

[……] 

 

 

 

 

 

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):  

[……][……][……][……] 

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

нарушение 

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.  



 

 
 

 

Проект BG05M9OP00L-4.001-0030 -C01  

„Социални иновации в грижата за възрастните 

хора“ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Европейския социален фонд 
 

                         
                                                                                 
 

    

     

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? 

[] 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: 

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, 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? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[……] 

[……] 

 

 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение?  

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 

 

 [……] 
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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: [……] 

Икономическият оператор има ли 

информация за конфликт на интереси, 

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: 

[] Да [] Не 



 

 
 

 

Проект BG05M9OP00L-4.001-0030 -C01  

„Социални иновации в грижата за възрастните 

хора“ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Европейския социален фонд 
 

                         
                                                                                 
 

    

     

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 

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: 

[…] [] Да [] Не 

 

 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……] 

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 
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Относно критериите за подбор (раздел или 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 или търговски регистър в 

държавата членка, в която е установен: 

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 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
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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(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

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 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва: 

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 

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, 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 — и 

стойността): 

[…], [……] 

 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза на: 

[……],[……][…]валута 
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Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(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): [……][……][……][……] 

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 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 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: 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [……] 

Описание Суми Дати Получат
ели 

    
 

2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

[……] 
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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 

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 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: 

[……],[……], 
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[……],[……], 

[……],[……] 

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 изпълнението на 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 
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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. 

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: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

(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 участниците – НЕПРИЛОЖИМО! 

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 участниците, 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: 
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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 

участниците 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 

изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми 

на документални доказателства са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете за всички от тях:  

[……] 

 

 

[…] [] Да [] Не 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

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; 

или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, 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):  [……] 
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Образец 

Приложение № 3 

                                              

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

от  ................................................................ 

(идентификационни данни/паспорт).............................в качеството ми на 

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

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и 

управлява) на...................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК 

(рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на 

управление..................................... - участник в публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет:  

„Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, 

разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на 

обучения за повишаване квалификацията“. 

 

1. Декларирам, че участникът, когото представлявам........................................................... 

...........................(попълва се наименованието на участника), желае да използва ЕЕДОП, който 

вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, до който е е осигурен 

пряк и неограничен достъп по електронен път. 

2. Декларирам, че ЕЕДОП, представен и подписан от участника, който представлявам, 

съдържа актуални данни към момента на подаване на офертата в настоящата процедура и 

подписът, с които е подписан е автентичен и принадлежи на лице с представителна власт.  

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.  

 

Наименование на участника  

Име и фамилия на представителя на участника       

Длъжност  

Подпис __________________________ 

Дата: _________________ 2017 г. 
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Приложение № 4  

                                                       

ДО ОБЩИНА АЙТОС 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

от  .................................................................................................................................. 

(идентификационни данни/паспорт).......................................................в качеството ми на 

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

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и 

управлява) на.............................................................................................................................,  

(наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със 

седалище  и адрес на управление............................................................................................ - 

участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, 

разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на 

обучения за повишаване квалификацията“. 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

1. С настоящото във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез публично 

състезание на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето 

предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка. 

2. Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за 

този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 

техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената 

поръчка. 

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие 

с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и 

представения проект на договор. 

4. Декларираме, че настоящата оферта е валидна за срок от 180 /сто и осемдесет/ календарни 

дни, считано от крайния срок за подаване на оферти  и ние ще сме обвързани с нея.  

5. Приемамаме сроковете за приключване работата по отделните дейности да са както 

следва: 

• Дейност 1 – до 3 месеца от подписване на договора. 

• Дейност 2 – до 5 месеца от подписване на договора. 

• Дейност 3 – до 30.09.2018 г. 
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6. Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на проекта на договора и приемаме 

клаузите в него. 

7. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в 

сила в страната и са приложими към строителството и предоставяните услуги.   

8. Задължаваме се да осигурим за целия период на договора персонал, който ще изпълнява 

поръчката и членове на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението. 

 

Приложения: 

1. Концепция за организация и изпълнение на дейностите.   

2. Други и допълнителни по преценка на участника. 

 

 Наименование на участника  

Име и фамилия на представителя на участника        

Длъжност  

Подпис __________________________ 

Дата: _________________ 2017 г.  
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Приложение № 5  

                                                                                                            

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

 от  .................................................................................................................................. 

(идентификационни данни/паспорт).......................................................в качеството ми на 

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

 (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и 

управлява) на.............................................................................................................................,  

(наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със 

седалище  и адрес на управление............................................................................................ - 

участник в публично състеание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, 

разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на 

обучения за повишаване квалификацията“. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

В подадената оферта от представлявания от мен участник ........................................ 

(наименованието на участника) не се съдържа/се съдържа (невярното се зачертава) 

конфиденциална информация (техническа или търговска тайна), поради което изискваме от 

Възложителя да не я разкрива. 

Конфиденциалната информация (технически или търговски тайни) в нашата оферта е 

следната:................................................................................................................................................

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

(посочва се изчерпателно от участника). 

Горепосочената информация е обявена предварително във вътрешен акт, че представлява 

търговска тайна и са предприети мерки за опазването й като достъпа до нея е ограничен. 

Като конфиденциялна не следва да се посочва информация относима към оценката на 

техническото предложение. 

Наименование на участника  

Име и фамилия на представителя на участника       

Длъжност  

Подпис __________________________ 

Дата: _________________ 2017 г. 
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Приложение № 6  

                                                                                                             

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

Долуподписаният /-ната/            с лична 

карта №   , издадена на      от     с ЕГН  

  , в качеството ми на ______________________________ __________  (посочете 

длъжността) на         (посочете фирмата на 

подизпълнителя), ЕИК_______________________________________________ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 Представляваният (ото) от мен          .   

   (посочете фирмата, която представлявате)  

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника      

          при изпълнение на  

        (посочете участника, на който сте подизпълнител) 

обществена поръчка с предмет: 

„ Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, 

разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“и провеждане на 

обучения за повишаване квалификацията “. 

 Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:  

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

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще 

бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).  

 Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да 

участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

    г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        
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Приложение № 7  

 

ДО  

Община Айтос 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от ....................................................................................................................... 

(идентификационни данни/паспорт).......................................................в качеството ми на 

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

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и 

управлява) на...................................................................................................,  (наименование на 

участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на 

управление............................................................................................ - участник в публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, 

разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на 

обучения за повишаване квалификацията“. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

С настоящото във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез публично 

състезание на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето 

ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка: 

 

Общата, предлагана от нас, цена за изпълнение предмета на договора е ............ лева 

/................. лева/ без включен ДДС. 

Услуга Единична цена в лева без 
ДДС  

Дейност 1 -  Сравнителен Анализ на социалната система и 

законодателство в Швеция и България, и изследване на 

приложимостта на предложените социални иновации . 

 

Дейност 2 -  Разработване на стандарт за въвеждане на професия 

„Под-сестра“в номенклатурата на персонала, ангажиран с грижа 

за възрастни хора. 

 

Дейност 3 -  Провеждане на обучения за повишаване 

квалификацията. 
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1. Предложената от нас крайна обща цена не подлежи на промяна през целия срок на 

действие на договора. 

2. Срок на валидност на офертата - ние сме съгласни да се придържаме към тази оферта за 

срок от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на 

офертите. 

 

Наименование на участника  

Име и фамилия на представителя на участника       

Длъжност  

Подпис __________________________ 

Дата: _________________ 2017 г.   

 

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

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

в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с 

предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 
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Приложение № 8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.57 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  

И  НА  СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент(ЕО, Евратом) №1605/2002 на  Съвета и за 

спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните 

програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС 

 

 

от  .................................................... 

(идентификационни данни/паспорт).....................в качеството ми на 

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

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и 

управлява) на...................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК 

(рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на 

управление..................................... - участник в публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет:  

„Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, 

разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на 

обучения за повишаване квалификацията“. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Участникът…………………………………………………………, когото представлявам: 

(посочете фирмата на участника) 

 

1. Не се представлява от лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в 

ОБЩИНА АЙТОС или което през последната една година, считано от датата на подаване на 

оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в 

ОБЩИНА АЙТОС. 

2. Няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни 

функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в ОБЩИНА АЙТОС 

или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от 

участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в ОБЩИНА АЙТОС. 
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3. Няма лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в ОБЩИНА АЙТОС, или 

което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, 

е било назначено на трудово или служебно правоотношение в ОБЩИНА АЙТОС и не 

притежава дялове от капитала на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка. 

4. Не е сключил договор за консултантски услуги с лице, работещо на трудово или служебно 

правоотношение в ОБЩИНА АЙТОС, или което през последната една година, считано от 

датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно 

правоотношение в ОБЩИНА АЙТОС. 

 

Съгласно „Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл.57 от 

Регламент 966/2012 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при 

управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния 

фондове на ЕС” бенефициентът се задължава да спазва следните изисквания за избягване на 

конфликт на интереси при изпълнението на дейностите на проекта и възлагането им на 

външен изпълнител/и (физически и юридически лица), а именно: 

- Участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка да не се представлява от 

лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или което 

през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било 

назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган; 

- Участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка да няма сключен трудов 

или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по 

трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или което през последната 

една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на 

трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган; 

- Лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, или 

което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, 

е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, не може 

да притежава дялове от капитала на участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка; 

- Участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка да не е сключил договор за 

консултантски услуги с лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в 

Управляващия орган, или което през последната една година, считано от датата на подаване 

на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в 

Управляващия орган. 

 

Запознат съм, че Възложителят може едностранно да прекрати сключения с избрания 

изпълнител договор, когато: 

1. Изпълнителят сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни 

или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в 

ОБЩИНА АЙТОС, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й. 
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2. Изпълнителят сключи договор за консултантски услуги с лице, работещо по трудово или 

служебно правоотношение в ОБЩИНА АЙТОС, докато заема съответната длъжност и една 

година след напускането й. 

3. Изпълнителят сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или 

контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО, 

докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; 

4. Изпълнителят сключи договор за консултантски услуги с лице, работещо по трудово или 

служебно правоотношение в УО на ОПРЧР, докато заема съответната длъжност и една 

година след напускането й. 

 

Наименование на участника  

Име и фамилия на представителя на участника       

Длъжност  

Подпис __________________________ 

Дата: _________________ 2017 г.   

 

 

 

 

 

 


