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III. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

Тези указания определят общите правила за подготовката на заявленията и офертите, 

изискванията към участниците в процедура по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП). 

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или 

услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за 

да участват при възлагането на поръчката. 

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален характер, като 

всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен 

договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява 

оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и 

предотвратяването на възможността предложение, което в максимална степен съответства на 

изискванията на Възложителя да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително 

формални причини, налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата 

на приложимата нормативна уредба. Представянето на оферта за участие в настоящата 

процедура, задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени 

в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените 

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

ангажира по никакъв начин Възложителя. 

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на 

участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично 

упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се 

извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в 

оригинал към офертата. 

 Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в 

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

да сключва договори, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

В случай, че участникът е клон на чуждестранно лице и за участието си в обществената 

поръчка се позовава на ресурсите на търговеца, трябва да представи доказателства, че при 

изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.  

В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) 

сключват договор/спогодба/споразумение. Актът за създаване на обединение за участие в 

настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен в копие, като в текста му 

задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват 

партньорите в него. 

Забележка: От документа следва да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

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

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо 

офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението следва да 

бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, 

с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и 

подпише документите, общи за обединението.  

Когато не е представено заверено копие от акта за създаването на 

обединението/консорциум, или в приложения липсват клаузи, гарантиращи 



изпълнението на горепосочените условия – участникът ще бъде отстранен от участие в 

процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Участниците могат да използват подизпълнители, като посочат в офертата 

подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват 

такива, същите се декларират в ЕЕДОП, представен от участника. 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. 

Подизпълнителите представят отделен единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). 

Участниците могат да използват капацитета на трети лица независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  

Забележка: Същите се декларират в ЕЕДОП от участника Част II Информация за 

икономическия оператор, Буква В: „Информация относно използването на капацитета на 

други субекти“. 

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

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

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

доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да 

не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

Забележка: Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 

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

Забележка: Когато 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 единен европейски документ за обществени 

поръчки ЕЕДОП. 

Участниците-юридически лица се представляват от законните си представители или от 

лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично 

нотариално заверено пълномощно. Един пълномощник не може да представлява повече от 

един участник. Пълномощното следва да посочва кои документи е оправомощен да подписва 

пълномощникът, ако такива пълномощия се предвиждат.  

Забележка: Представителството се описва в ЕЕДОП, представен от участника в 

Част II „Информация за икономическия оператор“, Буква Б: „Информация за 

представителите на икономическия оператор“. 

Забележка: Участниците могат да посочват в офертите си информация, която 

смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато 

участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се 

публикува от възложителя. 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 

1. ОБЕКТ и  ПРЕДМЕТ на поръчката 

Обектът на обществена поръчка e „Доставка на електрическа енергия и координатор на 

балансираща група за нуждите на община Якимово" и включва: 

1) Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение; 

2) Оформяне на документи и регистрация при първоначалната смяна на доставчика; 

3) Планиране и прогнозиране от името на клиента; 

4) Изготвяне и подаване на почасови товарови графици от името на клиента, като 

рисковете свързани с прогнозирането и небалансите остават за сметка на изпълнителя; 

5) Участие във фирмената балансираща група; 



6) Поръчката се изпълнява до местата на доставка на територията на община Якимово към 

включени в електроразпределителна мрежа обекти на възложителя, съгласно списък, 

който се прилага към договора. 

7) Изпълнителят осигурява на Възложителя услуга по прогнозиране на потреблението и 

отговорност за балансиране. 

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

подписване на договора. 

Качеството на доставената електрическа енергия трябва да отговаря на показателите за 

качество на електроенергията, според Българският държавен стандарт, който е хармонизиран 

със стандартите на Европейския съюз. 

Възложителят изисква предложената от участника цена да е единна и да включва всички 

разходи за доставката на електрическа енергия, участието в балансираща група и разходите за 

балансиране. Възложителят няма да заплаща отделно суми за наличие на небаланси и такса за 

участие в балансиращата група. В случаите на небаланси, същите са за сметка на 

Изпълнителя. 

Плащанията ще се извършват по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова 

сметка в срок до 30 дни , след получаване на надлежно оформена данъчна фактура и нейното 

потвърждаване 

Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената от 

Участника цена да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, 

без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на 

небалансите.  

            Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група. 

2. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И ЗАПЛАЩАНЕ:  

Прогнозната стойност на поръчката за срока на действие на договора  е 91 666, 67 

(деветдесет и една хиляди и шестотин и шестдесет и шест лева и шестдесет и седем ст.) 

лв. без ДДС, или 110 000 лева със ДДС. Прогнозната стойност е определена на базата на 

потреблението в предходните месеци. Същата е ориентировъчна стойност с оглед очакваното 

количество потребление. 

 

Изпълнението на доставките ще става при спазване на изискванията на всички 

действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на 

доставки от такъв характер. 

 

3. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА /ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ/- 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСЕЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 

ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА 

 

Месечно потребление на електрическа енергия 

 

 

Месец 

 

 

Количество Kvh месечно 

Март 48 316 Кvh 

Април 27 410 Kvh 

Май 27 124 Kvh 

Юни  21 376 Kvh 

Юли  20 754 Kvh 

Август 23 804 Kvh 

Септември  21 666 Kvh 

Октомври  24 409 Kvh 

Ноември  33 915 Kvh 

Декември 44 739 Kvh 



Януари  50 323 Kvh 

Февруари 53 061 Kvh 

                           

                          Общо годишно        

396 897 Kvh 

                           

                          Средно месечно потребление 

 

33 075 Kvh 

 

Обектите и местата за измерване, за които е необходима доставката са дадени в таблицата. 

 

Ниско напрежение – две скали 

№ Клиентски 

номер 
Обект № 

Наименование и административен адрес 

на обекта 

1.  210003911324 6010285974 с.Якимово ул.”Г.С.Раковски  „  2 - ТП-2 

улично 

2.  210003911324 6010286004 с.Якимово ул.”Славянска „ 27 – ТП - 1 

улично 

3.  210003911324 6010286042 с.Якимово ул.”Васил Левски” 1 – ТП - 1 

улично  

4.  210003911324 6010286076 с.Якимово ул.”Георги Бенковски” 76 – ТП - 3 

улично  

5.  210003911324 6010286080 с.Якимово ул.”Георги Димитров” 208 – ТП -3 

улично  

6.  210003911324 6010286082 с.Якимово ул.”Кирил и Методи „ 1 ТП - 1 

улично 

7.  210003911324 6010286084 с.Якимово ул.”Алекси Беремлиев „ 18 ТП – 3 

улично 

8.  210003911324 6010286168 с.Якимово ул.”Александър Стамболийски „ 

42 – ТП- Детска градина  

9.  210003911324 6010286170 с.Якимово ул.”Васил Коларов „  8 – ТП - 3 

улично 

10.  210003911324 6010286196 с.Якимово ул.”Христо Смирненски „ 30 – ТП 

– 4 улично  

11.  210003911324 6010286198 с.Якимово ул.”Петър Димитров „  7 – ТП – 2 

улично 

12.  210003911324 6010286204 с.Якимово ул.”Драгоевска  „  50 , вх.А, ап.УО 

КПК – 13, УО-КПК 13 Корея  

13.  2100027181030 Абонатен № 

6406402217 
с. Дългоделци, ул.”Георги Димитров “ 79 

14.  210003986449 Абонатен № с.Якимово ул. “Георги Димитров” 104 



6405507005 

15.  210003911324 Абонатен № 

64425053 

с.Якимово ул.”Борис Димитров Цимов” 1 – 

ТП - фурна 

16.  210004300908 6005090197 с.Якимово ул.” Георги Димитров” 69 - 

столова 

17.  210004300908 6005089511 с.Якимово ул.” Георги Димитров” 94 - МВР  

18.  210004300908 6005089621 с.Якимово ул.”Васил Левски ” 18 - 

Автоспирка  

19.  210004300908 6005089921 с.Якимово ул.”Комсомолска ” 8 – 

Сл.апартамент - съвета 

20.  210004300908 6005089924 с.Якимово ул.”Комсомолска ” 8 –-Съвет 

21.  210004300908 6005089929 с.Якимово ул.” Девети септември ” 1  – 

Читалище 

22.  210004300908 6005090148 с.Якимово ул.”Комсомолска ” 8 – Ритуална 

зала 

23.  210004300908 6005090190 с.Якимово ул.”Комсомолска ” 8 –  Съвет 

пристройка 

24.  210004300908 6008128567 с.Якимово ул.”Любен Каравелов” 49 –  

съблекалня към стадион 

25.  210004304173 6005528537 с.Долно Церовене ул.”Булевард Владимир 

Илич Ленин „ 35 – административна сграда 

26.  210004304173 6005528693 с.Долно Церовене ул.”Булевард Владимир 

Илич Ленин „ 54 - автоспирка 

27.  210004304173 6005528728 с.Долно Церовене ул.”Георги кирков „ 3 – 

здравна служба 

28.  210003912611 6005528771 с.Долно Церовене ул.” Йорданка Петкова „ 

ТП-1 - улично 

29.  210003912611 6005528779 с.Долно Церовене ул.”Булевард Владимир 

Илич Ленин „  ТП – 2 улично 

30.  210003912611 6005528818 с.Долно Церовене ул.”Булевард Владимир 

Илич Ленин „  ТП – 3 улично 

31.  210004300809 6005090394 с.Дългоделци ул.” Георги Димитров” 79– ТП 

– 1 улично 

32.  210004300809 6005093397 с.Дългоделци ул.” Георги Димитров” – ТП – 

3 улично 

33.  210004300809 6005528425 с.Дългоделци ул.” Георги Димитров” – ТП – 



2 улично 

34.  210004300809 6005528485 с.Дългоделци ул.” Георги Димитров” – ТП – 

4 улично 

35.  210003985261 6005090353 с.Дългоделци ул.”Ценко Попов ” – 3 - Салон 

36.  210003985261 6005090437 с.Дългоделци ул.” Георги Димитров Ботов” – 

Комбинат, Здравна служба 

37.  210003985261 6005090304 с.Дългоделци ул.” Георги Димитров” – 79 – 

Детски градини  

38.  210003985261 6005090307 с.Дългоделци ул.” Георги Димитров” – 79 – 

Детски градини 

39.  210003985261 6005090358 с.Дългоделци ул.” Георги Димитров” – 77 – 

Пенсионерски клуб 

40.  210003985261 6005528386 с.Дългоделци ул.” Георги Димитров” – 65 – 

Канцелария кметство 

41.  210029014825 Абонатен № 

6406109215 
с.Комощица ул. „Симеон Ив.Бонев „ - 69 

42.  210003985360 6005531673 с.Комощица ул. „ Ломска „ – 1 - Кино 

43.  210003985360 6005531679 с.Комощица ул. „ Кирил и Методи „ – 2 - 

Канцелария 

44.  210004301205 6005531506 с.Комощица ул. „ Кирил и Методи „ – 2- ТП 

– 6 Улично 

45.  210004301205 6005531862 с.Комощица бл.УО, –  ТП – 5 Улично 

46.  210004301205 6005531891 с.Комощица бл.УО, –  ТП – 2 Улично 

47.  210004301205 6005531895 с.Комощица бл.УО, –  ТП – 3 Улично 

48.  210004301205 6005531988 с.Комощица бл.УО, –  ТП – 1 Улично 

49.  210004301205 6005532006 с.Комощица ул. „ Кирил и Методи „ – 2 – 

Улично площада 

50.  210004301205 6005532140 с.Комощица бл.УО, –  ТП – Фурна Улично 4 

 

Ниско напрежение – една  скала 

№ Клиентски 

номер 
Обект № 

Наименование и административен адрес 

на обекта 

1.  210003985855 Абонатен № 

6405502202 с.Якимово ул.”Милан Йонов” 1 

Забележка : Обозначени са: 51(петдесет и един) обекта. 



                Наименованията и административния адрес на обектите са изведени по 

фактури на ЧЕЗ Електро България АД. 

 

4. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: 

 

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 120 (сто и двадесет) 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите; 

При обжалване Възложителят ще покани участниците да удължат срока на валидност 

на офертите си при нужда до сключване на договора за обществената поръчка. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на 

валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност. 

 

 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 Съгласно член 54, ал. 1 от ЗОП  Възложителят отстранява от участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 

159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 

321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

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

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

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, 

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

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

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

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

5. е установено, че: 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

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

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

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

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

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

"Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от 

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

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

води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за 

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

тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 

Основанията по т. 1, 2 и 7  се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на 

управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 

контрол при вземането на решения от тези органи, а именно: 

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

закон;  

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

Търговския закон;  



- 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;  

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

Търговския закон;  

- при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от  

Търговския закон;  

- при едноличен търговец - физическото лице - търговец;  

- при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

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

регистриран;  

- прокуристите- когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава 

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

България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при 

възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.  

- в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени.  

 

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за 

отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). Информацията се посочва в Част III: „Основания за изключване" от ЕЕДОП. 

Указания за попълване: 

 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1. и т. 2. (чл. 54, 

ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП) се попълва в ЕЕДОП както следва:   

В част III „Основания за изключване“, Раздел А „Основания, свързани с 

наказателни присъди“, участникът следва да попълни 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;   

• Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253 - 253б от НК и по 

чл. 108а, ал. 2 от НК;   

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

 

В част III„Основания за изключване“, Раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“ участникът 

следва да попълни информация относно присъди за следните престъпления: 

 Престъпления против околната среда - по чл.352-353е от НК,  

 Престъпление в областта на социалното право - по чл.255б от НК,  

 Престъпление против трудовите права на гражданите по чл.172 от НК. 

 

В част III„Основания за изключване“, Раздел Г“Специфични национални основания 

за изключване“  участникът следва да попълни информация относно присъди за 

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

  



Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3. (чл. 54, ал. 1, 

т. 3 от ЗОП)  се попълва в част III „Основания за изключване“, Раздел Б „Основания, 

свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“.   

 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4. (чл. 54, ал. 1, 

т. 4 от ЗОП)  се попълва в част III„Основания за изключване“, Раздел В „Основания, 

свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“.  

 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по  т. 5. (чл. 54, ал. 1, 

т. 5 от ЗОП) – с попълване на част III Основания за изключване, раздел В „Основания, 

свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по  т. 6. (чл. 54, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП)– с попълване на част III Основания за изключване, раздел В „Основания, 

свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по   т. 7. (чл. 54, ал. 1, 

т. 7 от ЗОП)– с попълване на част III Основания за изключване, раздел В „Основания, 

свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“. 

Мерки за доказване на надеждност  

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по-горе има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може 

да докаже, че:  

а/ е погасил задълженията си, включително начислените лихви и/или глоби или че те са 

разсрочени, отсрочени или обезпечени;  

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;  

г/ е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса 

на труда.  

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че 

предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, 

възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне на 

предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране 

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

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

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

участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 

предвидената в възможност за представяне на мерки за доказване на надеждност за времето, 

определено с присъдата или акта.  

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на 

надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето, свързано със 

съответното обстоятелство.  

 

 Други основания за отстраняване: 



1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази 

документация.  

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

а) предварително обявените условия на поръчката;  

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

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

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

10 към ЗОП.  

3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или 

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

4. Участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не 

удължи срока на валидност на офертата си.  

5. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа.  

При подаване на офертата, липсата на обстоятелствата по т. 2.5.5. се 

удостоверява от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата с 

попълване в ЕЕДОП на част III Основания за изключване, раздел В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение. 

 

6. Участник за който е налице обстоятелствата по 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 (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по 

чл. 4 от Закона, а именно:  

т. 2.6. не се прилага, когато:  

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

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

пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов 

надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за 

прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са 

допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или 

еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, 

са разкрити по реда на съответния специален закон;  

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

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

държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното 

данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите 

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

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско 

местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 

регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за 

търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство;  

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 



произведения и е представило информация за действителните собственици - физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;  

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните 

поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският 

съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на 

обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически 

лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;  

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

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

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

територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 

19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 

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

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

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

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

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

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

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

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

държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или 

икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по 

търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни 

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

 

         При подаване на офертата, липсата на обстоятелствата по т. 2.5.6. се 

удостоверяват от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата с 

попълване в ЕЕДОП на част III Основания за изключване, раздел Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка“. 

 

7. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото са налице ограниченията по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на 

обстоятелства по т. 2.5.7. чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП). Информацията се посочва в Част III Основания за изключване, раздел Г 

„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“. 

 

6. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

6.1. По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или 

участниците възложителят не поставя изисквания. 

6.2. Критерии за подбор, отнасящи се до годност /правоспособност/ за 

упражняване на професионална дейност: 
 Всеки участник следва да притежава валиден лиценз/и за дейността „Търговия с 

електрическа енергия“, включително за дейността „Координатор на стандартна балансираща 

група”, ( в съответствие с чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката, както и 

други относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от 

Комисия за енергийно и водно регулиране) или еквивалентни документи. 

Участниците попълват Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, т. 1 от ЕЕДОП. 



 *** При условията на чл.67, ал.5 от ЗОП (и от избрания участник при сключване на 

договор), за доказване изпълнението на това изискване, участникът, определен за изпълнител, 

представя заверени копия на лиценз/и за дейността „Търговия с електрическа енергия“, 

включително за дейността „Координатор на стандартна балансираща група” от участника, 

определен за изпълнител. В случай, че е налице решение за изменение на лиценза, то се 

представя ведно с него. 

 Когато участникът е обединение, документът се представя само за участника, чрез 

който обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.  

 Когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя в официален 

превод, ако не е на български език.  

При участник чуждестранно физическо или юридическо лице, същото следва да 

представи еквивалентен документ/и издаден/и в държава, в която е установен и се намира 

обекта. 

Забележка: Участниците попълват Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: 

„Годност“, т. 1 от ЕЕДОП. 

 *** При условията на чл.67, ал.5 от ЗОП (и от избрания участник при сключване на 

договор), за доказване изпълнението на това изискване, участникът, определен за 

изпълнител, представя заверени копия на лиценз/и за дейността „Търговия с електрическа 

енергия“, включително за дейността „Координатор на стандартна балансираща група” от 

участника, определен за изпълнител. В случай, че е налице решение за изменение на лиценза, 

то се представя ведно с него.  

 

6.3. По отношение на технически и професионални способности, Възложителят 

изисква от кандидата или участника: 

6.3.1. Да е изпълнил минимум 1 /една/ доставка с предмет, идентичен или сходен с 

тази на поръчката, през последните три години от датата на подаване на заявлението или на 

офертата ; 

За „дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“, възложителят ще 

приема договори/дейности с предмет: „Доставка на електрическа енергия за мрежи ниско 

напрежение”. 

Забележка: Участниците попълват се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: 

„Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП. 

*** За доказване на техническите и професионалните способности на участниците, 

участникът, определен за изпълнител представя списък на доставките, които са идентични 

или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. 

6.3.2. Да има внедрена система за управление на качеството, отговаряща на 

изискването на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват търговия с електроенергия 

и координатор на стандартна балансираща група. 

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 

Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното 

изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: Схеми за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. 

При условията на чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключване на договор за обществената 

поръчка, възложителят изисква от Участника, определен за изпълнител да представи: Копия 

от сертификати или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други 

държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството и за опазване на околната среда. 



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

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

в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

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

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

 

При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира 

липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез 

представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 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 кандидатът или участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация. 

Ако кандидатът или 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, който съдържа информацията по ал. 1. 

Кандидатите и участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в 

него информация все още е актуална. 

 

Преди сключването на договор за обществената поръчка възложителят ще изиска 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. 

За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на 

съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи 

удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или 

сертификат, издаден от сертифициращ орган. 

 

7. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 

 

За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, към които прилагат и 

информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за 

подбор и доказателства. 

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или 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. 

До приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не се позволява 

размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в 

ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и: 

а) органите и служители на общинската администрация, свързани с провеждането на 

процедурата; 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и 

приемането на документацията за участие. 

Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 

провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните 

от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, 

определени с документацията; 

Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с 

настоящата процедура са в писмен вид и само на Български език. Писма/кореспонденция 

представени на чужд език се представят задължително в превод на Български език. Работния 

език за изпълнение на поръчката е български. 



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

следните допустими начини: 

а) лично - срещу подпис; 

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес; 

в) чрез куриерска служба; 

г) по факс; 

д) по електронен път - по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна 

поща (вкл.и такава посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването 

от участника/ заинтересовано лице/изпълнител се счита от датата на получено при  

Възложителя електронно автоматично генерирано съобщение за изпратено на посочения от 

участника електронен адрес. 

е) чрез комбинация от тези средства. 

При промяна в посочения електронен адрес и факс за кореспонденция, лицата са длъжни в 

срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят Възложителя; 

Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на 

адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно 

изпращане на уведомленията или информацията; 

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

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

достоверността и поверителността на информацията; за извършване на официални преводи. 

Изисквания към документите: 

Всички документи трябва да са: 

 Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала", подпис и свеж 

печат, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката 

им;  

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

функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица; 

Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за 

изпълнението на такива функции;  

 Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език; 

Ако в предложението са включени документи, удостоверения на чужд език, то следва да са 

придружени от превод на български език. В изрично предвидените от ЗОП случаи, 

документите на чужд език се представят в официален превод* на български език. 

По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции. 

 

*Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с 

Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

 

7.1. Място и срок за подаване на оферти 

Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или 

по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на 

адреса на община Якимово:  

                      с.Якимово 

                      община Якимово 

                      област Монтана 

           ул. Европа № 8 

Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена поръчка. 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 публичното състезание. 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)". 

 



7.2. Документи за участие 

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

 

1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

2. адрес за кореспонденция, телефон , факс и електронен адрес; 

3. наименование на поръчката 

 

ОПАКОВКАТА ВКЛЮЧВА : 

 

А. Заявление за участие , което включва най-малко следните документи: 

1. Опис на представените документи в офертата; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - 

ЕЕДОП 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; или Декларация за актуалност на данните и автентичност на подписите в ЕЕДОП / 

образец № 1 /. 

В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация 

за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството 

на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно 

на възложителя. 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП 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 чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се 

попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

ВАЖНО:Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б.“а“ от ПЗР на ЗОП в сила 

от 01.04.2018 г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид. АОП е разработила 

Методическо указание № МУ-4 от 02.03.2018 год. с цел да предостави насоки относно 

изпълнение на изискването за подаване на ЕЕДОП в електронен вид в преходния период от 

01.04.2018 год. до въвеждането в експлоатация на Централизирана автоматизирана система 

„Електронни обществени поръчки“. Съгласно дадените от Агенцията по обществени поръчки 

указания Възложителите, следва да укажат на заинтересованите лица възможните начини за 

подаване на ЕЕДОП в електронен вид. 

За нуждите на настоящата обществена поръчка Възложителят е създал образец на 

ЕЕДОП чрез използване на осигурената от Европейската комисия безплатна услуга чрез 

информационната система за еЕЕДОП. 

Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-

услуги/Електронни услуги на Европейската комисия и директно на адрес, който е използван 

от Възложителя на настоящата поръчка, както следва:  https://ec.europa.eu/tools/espd    

Системата запази файла с наименование (espd-request) към документацията за участие 

във два формата:  

-PDF-подходящ за преглед и 

- XML -подходящ за компютърна обработка, които ви предоставяме. 

Генерираните файлове (espd-request) са предоставени на „Профила на купувача“ на Община 

Якимово. Участникът в процедурата зарежда в системата получения XML файл, попълва 

необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с 

електронен подпис от съответните лица. 

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, 

предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се 

съхранява локално на компютъра на потребителя. 

https://ec.europa.eu/tools/espd


Представените от участниците файлове: espd-response.xml могат да бъдат прегледани от 

възложителя с използване на функцията за преглед в системата. 

За улеснение на възложителя участникът следва да преименува файлове: espd-

response.xml на „EEDOP_наименование на участника“. Наименованието на участника е 

наименованието на лицето по чл.10 от ЗОП, вписано върху опаковката му, която е постъпила 

при Възложителя. 

Друга полезна функционалност на системата е възможността възложителите и 

стопанските субекти повторно да използват информацията от ЕЕДОП, предоставян в 

предходни процедури за възлагане на обществени поръчки, при условие, че той е в XML 

формат. За целта се прилага съответната функционалност (използване на съществуващ 

ЕЕДОП/ обединяване на два ЕЕДОП) и се следват посочените стъпки (фиг. 3 и 4). 

 

 

Фиг.3  

Вие сте? © 

® Възлагащ орган  

© Възложител 

© Икономически оператор  

Искате да: 

Създадете нов ЕЕДОП © 

Използвате съществуващ ЕЕДОП © 

Прегледате ЕЕДОП © 

Качите документ 

Качете искане за ЕЕДОП или отговор 

— ЕЕДОП Browse. 

 

 

Фиг.4 

Вие сте? © 

Възлагащ орган ©  

Възложител ©  

Икономически оператор © 

Искате да: 

Заредите файл ЕЕДОП ©  

Обедините два ЕЕДОП ©  

Въведете отговор © 

Качите документи 

Качете искане за ЕЕДОП от възлагащия 

орган Browse.. 

Качете предишен Ваш отговор — ЕЕДОП 

Browse... 

 

 

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде 

намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242  

Освен чрез системата на ЕК за еЕЕДОП възложителите могат да предоставят на 
заинтересованите лица и формуляр, подготвен с подходяща програма за текстообработка, при 
спазване на условието за общодостъпност на използваните средства. 

За нуждите на настоящата поръчка е даден ЕЕДОП-образец 2 на „word“ формат, за 
попълването на който са дадени допълнителни указания към образеца. 

Предоставяне на еЕЕДОП от участника: 

Участниците предоставят на Възложителя ЕЕДОП в електронен вид във формат: PDF 

или задължително в двата формата PDF и XML, който формат на документа не следва да 

позволява редактиране на неговото съдържание. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242


Документът във формат PDF задължително трябва да бъде цифрово подписан и 

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Документът във формат XML може да не е цифрово подписан, но задължително трябва 

да бъде приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата.  

Ако участникът попълни ЕЕДОП във „word“ формат, то той задължително го 

трансформира в PDF. Така създаденият документ задължително трябва да бъде цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата.  

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до 

изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с 

т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет 

адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите, 

като участникът задължително посочва това в декларация по образец от документите за 

участие в процедурата. 

Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето 

му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. 

Забележка: При представяне на ЕЕДОП от трети лица, от подизпълнители, от обединения, от 

участници в обединения се прилагат горните правила. Във всички случаи на представяне на 

ЕЕДОП той трябва да бъде на електронен носител, съгласно указанията описани по-горе. 

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 

процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него 

информация все още е актуална. 

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 – при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят 

необходимата информация, относно правно-организационната форма, под която осъществяват 

дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, 

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

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. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

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

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

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

има такива. 

Когато 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, който съдържа информацията описана в предходното 

изречение. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в 

него информация все още е актуална.  

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. 

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени 

или са му служебно известни.  
 

3. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /ако е приложимо / ; 



4. документите по чл. 37, ал. 4; от кандидат или от участник - обединение, което не е 

юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка: 

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. 

 

Б. Оферта, която включва: 

1. Техническо предложение, съдържащо: 

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

законният представител на участника; 

б) предложение   за   изпълнение   на   поръчката; 

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

г) декларация за срока на валидност на офертата;  

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

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

труд, 

 

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд, които са в сила в Република България: 
> Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по 
приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg. 
> Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на 
околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки 
работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331, 
Интернет адрес: http://www3.moew.government.be/ . 

> Относно задълженията,свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 

02/ 8119 443, Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg. Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда": София 1000, бул. Дондуков№3, тел.:02 8101759; 0700 1 7670; e-mail: 

secridirecfordsli.government.bg 
 

2. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", 

който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ЗОП и чл.47, ал.3 от ППЗОП. 

 

7.3. Подаване на офертите 

За получените оферти и заявления за участие при възложителя се води регистър, в който се 

отбелязват: 

1. подател на офертата и заявлението за участие; 

2. номер, дата и час на получаване; 

3. причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е 

приложимо. 

При получаване на заявлението за участие или на офертата върху опаковката се 

отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се 

издава документ. 

Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на 

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

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или 

оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се 

включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите 

лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра . 

 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 

електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на 

обявлението в Регистъра на обществените поръчки . 

http://www.nap.bg/
http://www3.moew.government.be/
http://www.mlsp.government.bg/


Ако в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка има постъпило 

искане Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на 

обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице. 

Обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се 

одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 7 дни от публикуването в РОП на обявлението 

за обществена поръчка. 

Когато се удължава срокът за подаване на оферти, се взема предвид времето, необходимо за 

отразяване на разясненията или промените при подготовка на офертите. 

 

7.4. Предоставяне на разяснения 
 

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено 

до 7 /седем/ дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува 

в профила на купувача писмени разяснения. 

Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до 3 /три/ дни от получаване на 

искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. 

Възложителят изисква от кандидат или от участник - обединение, което не е юридическо лице, 

да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

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

 

8. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започва работа след получаване на представените 

заявления за участие или оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ЗОП. 

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което 

могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповестява тяхното съдържание. Най-малко трима от членовете на комисията подписват 

техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", отваря ценовите 

предложения и ги оповестява. 

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да 

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

ценови предложения. 

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя 

протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и 

изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола кандидатите и 

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

информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 

за получаване на оферти или заявления за участие. 

Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 

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

когато това не води до промяна на техническото предложение. 

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

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

могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 



След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на кандидатите /участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по 

заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи 

и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни 

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

промени в техническото и ценовото предложение на участниците. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест; 

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал. 2 

или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече 

оферти. 

Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си, който се подписва от всички 

членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация. включително 

представените мостри и/или снимки. 

Възложителят утвърждава протокола по реда на чл. 106 от ЗОП. В 10 /десет/ дневен срок 

от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнител или 

за прекратяване на процедурата. 

При прекратяване на процедурата се прилагат основанията по чл. 110 от ЗОП. 

Решението за определяне на Изпълнител или за прекратяване на процедурата се изпраща в 

един и същи ден на участниците и се публикува в профила на купувача. 

 

9. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Оценяването на офертите се извършва по критерия за възлагане „най-ниска цена". 

 

Крайното класиране на участниците се извършва по предложените ценови параметри и на 

първо място се класира участника предложил най-ниска цена за единица ел. енергия. Цената 

следва да се посочи за 1 Kvh в лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната 

запетая. 

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

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

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

писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от 

получаване на искането.  

Обосновката може да се отнася до: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод; 

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на продуктите или услугите . 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на доставките 

или услугите; 

4. спазването на задълженията по чл. 115; 

5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от 

участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 



приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

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

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

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

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

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

№ 10. 

 

10. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

Възложителят ще изиска от определения изпълнител да предостави гаранция, която да 

обезпечи изпълнението на договора Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е 3 

на сто ( 3 %) от прогнозната стойност на обществената поръчка и е със срок на валидност до 

30 дни след датата на приключване на договора . 

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

1. парична сума; 

2. банкова гаранция; 

3. 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. 

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

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

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

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или 

освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекто- договора. 

Когато избраният за изпълнител участник избере да внесе гаранцията за изпълнение по 

банков път, това следва да стане по следната банкова сметка на община Якимово: 

                          Банка Обединена Българска банка АД 

                          IBAN  BG46UBBS80023300126931 

                          BIC     UBBSBGSF 

 

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните сключват договор 

за възлагане на обществената поръчка. 

Когато   определеният  за   изпълнител   участник   откаже   да   сключи договор, 

възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. 

За отказ се приема и неявяването на уговорената дата за подписване на договор за възлагане 

на обществената поръчка, освен ако неявяването е по обективни причини, за което 

възложителят е уведомен своевременно. 

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на 

юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 

представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено. 

 

Заплащането ще се извършва съгласно клаузите на сключения договор. Посочената 

цена следва да включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, в т. ч. услугите 

по прогнозиране на потреблението и отговорност по балансиране. В предложената цена следва 

да е включена цената на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение, разходи за 

администриране и балансиране, всички разходи по изготвяне на дневните почасови графици. 

В балансиращата група не се начисляват суми за излишък и недостиг. В случай на небаланси 

на електрическа енергия, същите следва да са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цената следва да 

включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на Участника за 

осигуряването на предлаганите услуги. Възложителят не заплаща такса за участие в 



балансираща група. В предложената цена следва да се включат и всички други неупоменати 

разходи, свързани с изпълнение на поръчката. 

Плащанията ще се извършват по банков път по посочена от Изпълнителят банкова 

сметка в срок до 30 дни от Възложителя след получаване на надлежно оформена данъчна 

фактура и нейното потвърждаване.  

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, 

при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2; 

2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6; 

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

 

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от условията или 

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

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението 

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

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

заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне 

на изпълнител. 

…………………………… 
 

По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона 

за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки и 

действащото българско законодателство. 

 

…………………………… 


