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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция „Природни 

ресурси и концесии”, с адрес гр. София 1000, ул. „Триадица” № 8, на основание 

Решение № РД-16-………………../………………….2012 г. на министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма за откриване на процедурата и в качеството му на Възложител 

отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за 

сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка за изготвяне 

на концесионни анализи и актуализация на съществуващи концесионни анализи за 

находища на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства . 
 
Обект на поръчката е услуга. 
 
Стойността на всяка една от възложените услуги по рамковото споразумение 

за комплект концесионни анализи не може да надвишава 15 000 лв. без ДДС. 

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да 

подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички 

указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.  

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на министерството на 

адрес: гр. София 1000, ул. „Триадица” № 8, в срок до 17.30 часа на 21.01.2013 г., 
включително. 

 

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще 

започне своята работа в 14.00 часа на 22.01.2013 г., в административната сграда на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в гр. София, ул. „Триадица” № 

8, заседателна зала.  

На посочената в настоящата документация Интернет страница ще бъде обявена 

датата за отварянето на ценовите предложения. 
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І. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 
 
А. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

І. В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, или обединения на такива лица, които отговарят на 

изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените 

изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената 

поръчка. 

ІІ. Не може да участва в откритата процедура лице, за което е налице някое от 

следните обстоятелства:  

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

против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на 

пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от 

Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 

Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от 

Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от 

Наказателния кодекс; 

б) е обявен в несъстоятелност; 

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните му закони и подзаконови актове; 

г) при което лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла 

на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация или са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай 

че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура, съгласно 

националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е 

под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 

е) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

ж) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 

162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за 

социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен; 

з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

*** Изискванията по точки а), г), е) и з) се отнасят за лицата, които 
представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

В случай, че участникът е юридическо лице, изискванията по букви а), г), е) и з) 

се прилагат за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП и са, както следва: 

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

Търговския закон;  

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по 

чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;  

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от 

Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от 

Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 

закон;  
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6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват кандидата или участника; 

7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България. 

При подаване на офертата, участникът удостоверява липсата на обстоятелства по 

чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (т. а), б), в) и г) по-горе) и посочените в обявлението 

изисквания по чл.47, ал.2 от ЗОП (т. д), е), ж) и з) по-горе) с декларация. 

Декларациите за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП се попълват 

и подписват от лицата,  съгласно приложените към документацията образци - 

Приложения № 5, 6 и 7.  

ІІІ. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

декларациите по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 

ІV. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или 

обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези 

чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в 

която са установени. В този случай, ако участникът е обединение, декларациите по чл. 

47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението. 

V. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл. 47, ал. 2 

от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът 

представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според 

закона на държавата, в която участникът е установен. Когато клетвената декларация 

няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя 

официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус 

или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е 

установен. В този случай, документите по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, които са 

на чужд език се представят и в превод.  

VІІ. Участникът ще бъде отстранен от процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък от определения в настоящата 

документация срок за валидност или откаже да го удължи при изискване от страна на 

Възложителя, основано на чл. 58, ал. 3 от ЗОП. 
 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да 
уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по 
чл. 47 , ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им. 

 
Б. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
 

1. Всеки участник може да представи само една оферта.  

2. Всеки участник има право да кандидатства за всички концесионни анализи по 

ЗПБ,  

3. Не се допуска представянето на различни варианти. 

4. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата 

поръчка под каквато и да е форма.  

5. Едно и също физическо или юридическо лице няма право да участва 

едновременно в две обединения, които са участници в процедурата, или да участва в 

процедурата самостоятелно и в обединение. 

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

законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото 

е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 

6.1. В офертата не е представен някой от необходимите документи, описани в 

документацията; 

6.2. Наличие на обстоятелствата по чл. 47 от Закона за обществените поръчки:  
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• Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник, за когото е налице поне едно от посочените в чл. 47, ал. 

1, т. 1, букви а) до д), т. 2 и т. 3; чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

обстоятелства. 

• Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП се прилагат, съгласно 

чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  

• За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, когато 

участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 

• Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка 

чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 

установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) до д), т. 2 

и т. 3; чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5. 

• Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) до д), т. 2 и т. 3; чл. 

47, ал. 2, т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП се прилагат и за 

подизпълнителите. 

• При сключване на рамковото споразумение, както и при подписване на всеки 

конкретен договор за поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 

представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 

1, букви а) до д), т. 2 и т. 3 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 

2, 2а, 3, 4 и 5, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, 

или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в 

която е установен. 

• Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл. 47, ал. 2 

от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът 

представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според 

закона на държавата, в която е установен. 

• Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 

национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред 

съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или 

търговски орган в държавата, в която той е установен. 

6.3. Представената оферта е непълна или не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя; 

6.4. Представената оферта не отговаря на изискванията на раздел II, буква А/ от 

настоящата документация „Изисквания към начина на представяне на офертите” (чл. 

57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки).   

6.5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно 

оферта, която е: 

А. Постъпила в прозрачен, незапечатан плик или в скъсан плик; 

Б. Постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. 

 
Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита 

процедура, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, 

посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника 

не ангажира по никакъв начин Възложителя. Всички документи в офертата на 

участника, които са представени на чужд език се представят и в превод.  

 
B. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ  
 
1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата открита процедура са в писмен вид.  

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, гр. София 1000, ул. 

„Триадица“ № 8, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска 

служба. /централен факс на министерството: 02/ 987 21 90. 
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3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се 

изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано 

писмо с обратна разписка или чрез комбинация от тези средства по избор на 

Възложителя. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от Възложителя, се 

приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс 

и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането. 

4. За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, 

което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил 

своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът 

не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е 

достигнало до адреса, известен на изпращача.  

5. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за 

участие в откритата процедура могат да бъдат подавани от лицата, получили 

документация за участие от деловодството на министерството или от посочената 

Интернет страница, най-късно до 7 дни преди изтичането на срока за подаване на 

офертите, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят е длъжен да 

отговори в 4-дневен срок от постъпването на искането. 

6. В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок 

за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 3 дни, 

Възложителят удължава срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е 

забавата. 

7. Даденото от Възложителя разяснение в законоустановения срок се изпраща 

едновременно до всички лица, които са получили документация за участие по реда, 

посочен в т. 5, по-горе и са посочили адрес за кореспонденция, без да се отбелязва в 

отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към 

документацията, която предстои да се предоставя на други участници. Разясненията на 

Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани и на Интернет адрес: 

www.mee.government.bg, рубрика „Обяви и търгове”. 

 
Г. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА  
 
Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка при 

наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39 от Закона за обществените поръчки, 

както следва:  

1. не е подадена нито една оферта или заявление за участие, или няма кандидат 

или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;  

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от 

възложителя; 

3. някои от класираните участници откажат да сключат договор, при което броят 

на класираните и желаещи да сключат договор е по-малък от трима (изискуемият по 

чл. 93а, ал. 2 от ЗОП); 

4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури 

финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е 

могъл да предвиди; 

5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

6. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва 

договор за рамково споразумение. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

1. има подадени по- малко от три оферти; 

2. има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 

47 - 53а от ЗОП, или само една оферта, която отговаря на предварително обявените 

условия от възложителя; 

3. някои от класираните участници: 

а) откажат да сключат договор, така че броят на класираните и желаещи да 

сключат договор участници е по-малък от трима или 
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б) не изпълнят някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, така че броят на 

класираните и изпълнили изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП е по-малък от трима или  

в) не отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията 

на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението, така че броят на 

класираните и отговарящи на изискванията на чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП или на 

изискванията на чл.47, ал.2 от ЗОП е по-малък от трима; 

 
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. При 

необходимост, Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат 

срока на валидност на офертите си до сключване на договор, на основание чл. 58, ал. 

3 от ЗОП. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, 

ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се 

прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице  

документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от 

ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва 

съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.   

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, офертата се подава на български език, като документът по чл. 

56, ал. 1, т. 1, а именно: копие от документа за регистрация, когато участникът е 

юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато 

участникът е физическо лице, се представя в официален превод по смисъла на §1, 

т.16а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Документите 

по чл. 56, ал. 1, т. т. 4, 5, 6, които са на чужд език, се представят и в превод.  

Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се 

представят в „заверено копие“, се представят в оригинал, с подпис на: 

- самия участник - за физическите лица;  

- лице, което може самостоятелно да представлява участника, съгласно 

документите за регистрацията му - за юридическите лица и едноличните търговци; 

- лице, упълномощено от включените в обединението физически и/или 

юридически лица (в случаите, когато съответният документ е приложим за 

обединението като цяло) или на всяко от физическите лица и/или на лицата, които 

могат самостоятелно да представляват юридическите лица включени в обединението (в 

случаите, когато съответният документ е приложим за всяко от лицата, включени в 

обединението); 

        - лице, което може самостоятелно да представлява подизпълнителя, когато той е 

юридическо лице или на физическото лице - подизпълнител; 

“Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф 

„Вярно с оригинала“, подписано и подпечатано от лицето, съгласно посоченото по-горе 

или от експерт, доказващ образование и професионална квалификация, като изрично 

се посочва неговото име.  

Представените образци, неразделна част от настоящата документация и 

условията, описани в тях са задължителни за участниците.  

 
А/ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЧИНА НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

1. Офертата на участника се представя в срока по т. 2, по-долу, в запечатан, 

непрозрачен, надписан, с ненарушена цялост плик. 

2. Офертите трябва да бъдат адресирани до Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма, гр. София 1000, ул. „Триадица” № 8, в деловодството на 

посочения адрес до 17.30 ч. на21.01.2013 г. 
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Министерството на икономиката, енергетиката и туризма не носи отговорност за 

получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне. 

 

3. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът 

посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – актуален факс и 

електронен адрес, както следва:  

● Адрес:……………………………………………………………………………………………………………………  

● Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на 

участника.  

● Следното означение: „Сключване на рамково споразумение за изготвяне на 

концесионни анализи и актуализация на съществуващи концесионни анализи за 

находища на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства” 

 

● Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на 

Комисията за оценяване и класиране”. 

 

4. Пликът с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 

 

А. Плик № 1 с надпис: 
• Наименование на участника; 

• Следното означение: „Документи за подбор”; 

В плик № 1 се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56 от 

ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на 

Възложителя, в раздел „Необходими документи”.  

 

Б. Плик № 2 (техническо предложение) с надпис: 
• Наименование на участника; 

• Следното означение: „Предложение за изпълнение на поръчката”;  

В Плик № 2 се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, 

съобразно посочените в документацията изисквания в Техническата спецификация. 

 

В. Плик № 3 с надпис: 
• Наименование на участника; 

• Следното означение: “Предлагана цена”. 

В плик № 3 се поставя ценовото предложение на участника за изпълнението на 

всяка една поръчка по рамковото споразумение. Цените трябва да бъдат посочени в 

български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая и без включен ДДС. 
Ценовото предложение представлява максималната цена, за която участникът 
би изпълнил всяка поръчка за изготвяне на комплект концесионни анализи и 
тя не може да надвишава 15 000 лв. без ДДС. 

 

 
ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
 

І. В плик № 1, съдържащ означение: „Документи за подбор” се поставят 
следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на 
участника с изискванията на чл. 56 от ЗОП и изискванията на Възложителя: 

 
1. Оферта на участника, попълнена по образец – Приложение 1 към 

документацията; 

 
2. Документ за регистрация на участника: заверено от участника копие от 

документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 

търговец; заверено от участника копие от документа за самоличност, когато участникът 

е физическо лице.  
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Когато участникът в процедуратa е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния 

орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален 

превод на български език. Този документ не се изисква, ако участникът е регистриран 

или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). 

В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по 

ЗТР, попълнена по образец съгласно Приложение 4 към документацията. 
Обединенията представят документите за регистрация на всички лица, включени 

в обединението, в случай, че не са посочили ЕИК. 

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на 

обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако 

тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в 

официален превод.  

Когато участникът е неперсонифицирано обединение, задължително се представя 

оригинал или нотариално заверено копие на документ за създаването на обединението, 

от който да бъдат видни лицата, които го представляват, както и посоченият документ 

да удостоверява, че обединението отговаря на следните задължителни изисквания: 

- лицата в обединението са солидарно отговорни за поетите от него задължения; 

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде 

изпълнена;  

- никой партньор в обединението не може да го напуска за срока на изпълнение 

на договора за възлагане на обществена поръчка. 

3. Удостоверение за актуално състояние (заверено копие) – изисква се, ако 
участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК.  

Чуждестранните юридически лица представят извлечение от съдебен регистър 

или съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган 

в държавата, в която са установени.  

Обединенията представят такива удостоверения за всички лица, включени в 

обединението, в случай, че не са посочили ЕИК. 

Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата 
на представяне на офертата за участие в откритата процедура.  

 

4. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 
т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП, попълнена по образец, съгласно Приложение 5 към 
документацията.  

Декларацията се подписва от едно от лицата, които могат самостоятелно да 

представляват участника. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя от всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението. За юридическите лица 

декларацията се подписва от едно от лицата, които могат самостоятелно да 

представляват юридическото лице включено в обединението. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в 

превод. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 

представя за всеки един от тях, подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно 

да представляват подизпълнителя. 

 

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП, 
попълнена по образец, съгласно Приложение 6 към документацията. Декларацията се 

попълва от представляващите и управляващите участника лица, съобразно чл.47, ал.4 

от ЗОП.  

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя от всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението. За юридическите лица 

декларацията се подписва от представляващите и управляващите юридическото лице, 

включено в обединението, съобразно чл.47, ал.4 от ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в 

превод. 
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Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 

представя за всеки един от тях, подписан от представляващите и управляващите 

подизпълнителя лица, съобразно чл.47, ал.4 от ЗОП. 

 

6. Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, 
попълнена по образец, съгласно Приложение 7 към документацията. Декларацията се 
подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съобразно вида на 

участника. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя от всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението. За юридическите лица 

декларацията се подписва от представляващите и управляващите юридическото лице, 

включено в обединението, съобразно чл.47, ал.4 от ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в 

превод. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 

представя за всеки един от тях, подписан от представляващите и управляващите 

подизпълнителя лица, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

 

7. Доказателства относно икономическото и финансовото състояние на 
участника, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, които задължително включват: 

 
• Kопие от годишен финансов отчет (включващ счетоводен баланс, отчет за 

приходите и разходите и др.) за предходната 2011 г., заверен от участника с „Вярно с 

оригинала”, или еквивалентен документ – за участници, които не са регистрирани 

съгласно българското законодателство. В случай, че участникът е регистриран по 

Закона за търговския регистър и посочените документи са оповестени в търговския 

регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по 

служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър.  

• Справка – декларация за общия оборот и за оборота на услуги, сходни с 

предмета на поръчката за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост 

от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 

9). 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

горните документи се представят за всяко физическо или юридическо лице, чрез което 

участникът ще доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 

от ЗОП. 

Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на 
участника: 

Общият оборот на участника за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) 

трябва да бъде не по-малко от 45 000 лева. 

Оборотът на услуги, сходни с предмета на поръчката общо за последните три 

финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) трябва да бъде не по-малък от 25 000 лева. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към 

тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

горните изисквания се прилагат към обединението като цяло. 

 

8. Доказателства за техническите възможности и квалификация на 
участника, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които задължително включват: 

 

• Списък с изпълнените договори за дейности, сходни с предмета на настоящата 

поръчка през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), включително предмет на 

договора, период на изпълнение и получателите, съгласно Приложение № 8. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

горните изисквания се прилагат към обединението като цяло. 

 
Минимални изисквания: 
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Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 приключени финансови 

години (2009, 2010 и 2011 г.), самостоятелно или в партньорство, минимум 2 договора, 

сходни с предмета на поръчката. 

Под сходен предмет Възложителят разбира договори за услуга, сходна с 
предмета на поръчката - изготвяне на концесионни анализи по Закона за подземните 

богатства и/или Закона за концесиите и актуализация на съществуващи концесионни 

анализи. 

 

9. Доказателства за техническите възможности и квалификация на 
участника, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП, а именно документи, 

удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или 

ръководните му служители, или на лицата, които ще бъдат ангажирани в изпълнението 

на услугата. 

Образованието се удостоверява със заверено от съответния експерт копие на 

документ за образование – диплома за висше образование, сертификат или друг 

еквивалентен документ. 

Когато лицето има придобито висше образование в чуждестранно висше училище, 

за него следва да бъде представен документ за признато висше образование при 

условията и по реда на Закона за висшето образование и Наредбата за държавните 

изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на 

обучение в чуждестранни висши училища. 

 

Минимални изисквания: 
Участникът трябва да представи документи, удостоверяващи образованието и 

професионалната квалификация на минимум двама експерти – юрист и икономист. 

Такива специалисти трябва да бъдат на разположение на участника, избран за 

изпълнител през целия период на действие на рамковото споразумение.  

Експертът – юрист следва да притежава висше образование с минимална 

образователно-квалификационна степен „магистър“ в област социални, стопански и 

правни науки с професионално направление право. 

Експертът – икономист следва да притежава висше образование с минимална 

образователно-квалификационна степен „магистър“ в област социални, стопански и 

правни науки с професионално направление икономиката. 

При подписване на всеки конкретен договор за поръчка, участникът, определен 

за изпълнител, е длъжен да представи освен документите за удостоверяване липсата 

на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) до д), т. 2 и т. 3 и на посочените в 

обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, и документи, удостоверяващи 

образованието и професионалната квалификация на минимум двама експерти – юрист 

и икономист, които има на разположение за изпълнение на конкретната поръчка. 

 

10. Декларация за приемане на условията по проекта на рамково споразумение и 
Приложение № 1 към него, съгласно Приложение № 10 към документацията за участие 

в процедурата. 

 

11. Списък с данни за подизпълнител/и (ако се ползват такива), както и 
декларация, подписана от управителя, съответно от 

представляващия/представляващите подизпълнителя за съгласие за участие като 

подизпълнител на съответния участник, при изпълнение на поръчката - по образец 

съгласно Приложение 11 към настоящата документация. Към списъка за 

подизпълнителя се прилагат документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП, 

надписани с думата “подизпълнител”. 

 

12. Изрично пълномощно в случай, че участникът се представлява от лице, 
различно от законния му представител – оригинал или заверено копие. Представя се, 
когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и 

представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен 

негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата 
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(пълномощник и упълномощител), както и изрично изявление, че пълномощника има 

право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато 

пълномощното е издадено изрично за настоящата обществена поръчка се представя в 

оригинал. Когато пълномощното не е изрично, а общо за участие в обществени поръчки 

– се представя копие на същото, заверено от участника. 

 

13. Списък на документите, съдържащи се в плик № 1, подписан и подпечатан от 

участника, поставен в началото на офертата.  

 
ІІ. В плик № 2 с надпис: „Предложение на участника за изпълнение на 
поръчката” се поставя техническото предложение на участника, с което 
представя структурата и съдържанието на всеки изискуем от ЗПБ концесионен анализ 
(правен, финансово-икономически, социален и екологичен) и което следва да 

съответства на съдържанието на раздел IV, т.2 “Технически спецификации”. 

 

Всеки лист, съдържащ се в плик № 1 и № 2 от офертата, следва да бъде номериран и 

подреден.  

 

Възложителят запазва правото си да изиска от класираните участници да удължат 

срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора за възлагане на 

обществена поръчка. 

 

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят 

на изискванията за подбор или не са представили допълнително липсващите 

документи, които следва да се съдържат в плик № 1, в изрично посочения от нея срок. 

 

Забележки: Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може по 
всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква разяснения, 

както и допълнителни доказателства за данни, представени от участниците.  

Всички документи в офертата на съответния участник следва да бъдат представени в 

оригинал или в заверено от участника/експерта копие с подпис и/или печат. 

Документите се подреждат в последователността, посочена в документацията, като 

всяка страница се номерира, в непрекъсната последователност, с оглед улеснение 

работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите. 

 

ІІІ. В плик № 3 се поставя максималната предлагана за изпълнението на поръчката 
цена, поставена в отделен запечатан и непрозрачен плик, съгласно изискванията на 

Документацията и чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Ценовото предложение представлява 
максималната цена, за която участникът би изпълнил всяка поръчка за изготвяне на 

комплект концесионни анализи и тя не може да надвишава 15 000 лв. без ДДС. 

Всеки лист, съдържащ се в плик № 1 и № 2 от офертата, следва да бъде номериран и 

подреден. 

Възложителят запазва правото си да изиска от класираните участници да удължат 

срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора за възлагане на 

обществена поръчка. 

Комисията не разглежда ценовото предложение, поставено в плик № 3 на участниците, 

които не отговарят на изискванията за подбор или не са представили допълнително 

липсващите документи, които следва да се съдържат в плик № 1, в изрично посочения 

от нея срок. 

 

Забележки: Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може по 
всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква 

разяснения,както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 2 и 

плик № 3. 

Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 

предложение на участника. 

Всички документи в офертата на съответния участник следва да бъдат представени в 
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оригинал или в заверено от участника с подпис и печат копие. 

Документите се подреждат в последователността, посочена в документацията, като 

всяка страница се номерира, в непрекъсната последователност. 

 

5. Офертите се представят по един от следните начини: лично от участника или от 

негов упълномощен представител; по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; 

чрез куриерска служба. Когато участникът е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, офертата може да бъде представена от физическо 

лице, участващо в обединението или от лицето, което представлява някое от 

юридическите лица в обединението, или от пълномощник на някое от посочените лица 

въз основа на изрично пълномощно, като не е необходимо пълномощно и от останалите 

лица. Оригинал на пълномощното/заверено копие на пълномощното се прилага към 

Офертата за участие – Приложение № 1 от настоящата документация. 

6. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска 

служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати 

документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя 

адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за 

откритата процедура.  

Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не 

се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен 

от него. 

7. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за 

сметка на участника в откритата процедура. Възложителят не носи отговорност и не 

дължи покритие на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника. 

8. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да 

промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява 

по-нататъшното участие в процедурата. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан 

ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”. 

9. При приемане на офертата от деловодителя върху плика се отбелязват 

поредният номер, датата и часът на получаването й и посочените данни се записват 

във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.  

 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 
 

А) Описание на обекта на поръчката 
Обект на поръчката е предоставянето на услуга – изготвяне на концесионни 

анализи и актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на 

подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства. Анализите трябва 

да обсъждат всички алтернативни възможности за разработване на съответното 

находище с доказване ефективността на всяка от посочените алтернативи, нейното 

влияние върху компонентите на околната среда и демографията на района, в който е 

разположено находището. Целта е Възложителят, в качеството му на компетентен орган 

по управление на подземните богатства да инициира процедура по предоставяне на 

концесия при възможно най-изгодните и за двете страни (концедент и концесионер) 

условия, при максимална заетост на работоспособното население от района по 

местоположение на находището, както и при минимум отрицателно въздействие върху 

околната среда.  

Рамково споразумение се сключва с класираните на първите осем места, но не по-

малко от трима участници, които: 

1. не са отстранени от участие в процедурата поради наличието на някое от 

обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 (букви а) до д)), т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2, 

2а, 3, 4 и 5 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП, посочени в обявлението и 
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2. отговарят на обявените в настоящата документация изисквания за 

икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически 

възможности и 

3. са представили техническо предложение, съдържащо структурата и 

съдържанието на всеки един концесионен анализ (правен, финансово-икономически, 

социален и екологичен), в съответствие с Приложение № 1 към проекта на рамково 

споразумение и 

4. са представили оферта, която отговаря на раздел II Изисквания при изготвяне 

и представяне на офертите, А) Изисквания към начина на представяне на офертите от 

настоящата документация, както и на изискванията на чл. 57, ал. 2, т.3 от ЗОП. 

 
Б) Технически спецификации 
 
I.Общи изисквания 
 
1.Концесионните анализи се оформят и представят на хартиен и електронен носител, 
като един документ, който съдържа: 

1.1.въведение; 
1.2.обща част; 
1.3. екологичен, финансово-икономически, правен и социален анализи; 
1.4. общи изводи и препоръки; 
1.5. приложения. 
2. Общата част включва информация и аналитична част, която е обща за всички 
концесионни анализи. 

3. С общите изводи и препоръки в концесионните анализи се оформя становището на 
екипа относно законосъобразността и целесъобразността на предоставянето на 

концесията. 

4. Приложенията към концесионните анализи са на хартиен носител и съдържат най-
малко: 

4.1. оригинали или заверени копия на документите, удостоверяващи правото на 
собственост или други вещни права върху обекта на концесията или на земите, под 

които е разположено находището; 

4.2. документи, с които се извършва графична индивидуализация на обекта на 
концесията; 

4.3. други документи, които съдържат данни, въз основа на които са изработени 
концесионните анализи. 

5. Анализите се подписват от авторите и към тях се прилагат документите, 

удостоверяващи тяхната правоспособност – когато такава се изисква със закон. 

 

II.Специфични изисквания към съдържанието на концесионните анализи 
 
1.Въведение 
1.1. Предмет, обект и цел на концесията. 
1.2. Обща информация за изработване на анализите: 
1.2.1. предмет и цел на концесионните анализи; 
1.2.2. източници на информация и актуалност на данните; 
1.2.3. договор за възлагане и данни за екипа. 
 
2.Обща част 
2.1. Определяне на фактическото и правното основание за предоставяне на концесията 
за добив. 

2.2. Индивидуализация на обекта на концесията, включително на прилежащата 
инфраструктура и концесионната площ и другите принадлежности. 

2.3. Установяване и анализ на основните характеристики на обекта на концесията за 
добив. 

 
3. Екологичен анализ 
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3.1. Обща информация; 

3.2. Техническа характеристика на концесията – предмет, местоположение, описание 
на обекта и дейността; описание на основните технологични процеси; инфраструктура, 

етапи на концесията; 

3.3. Характеристика на други дейности, свързани с инвестиционното предложение 
(например необходимост от изграждане на нови елементи на инфраструктурата, 

третиране на отпадъчните води и др.); 

3.4. Характеристики на потенциалното въздействие - кратко описание на възможните 
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение; 

3.5. Определяне на очаквано замърсяване и дискомфорт на околната среда и на риска 
от инциденти; 

3.6. Определяне на чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, 
защитени зони, включително дали концесионната площ засяга, или тангира контурите 

на защитени зони от мрежа „НАТУРА 2000" като част от Европейската екологична 

защитена зона, във връзка с чл. 5 и 6 от Закона за биологичното разнообразие, 

санитарно-охранителни зони и др.; 

3.7. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните 
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):  

3.7.1. въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните 
активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, 

ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното 

разнообразие и неговите елементи, защитените територии, единични и групови 

културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни 

вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, 

рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои 

генетично модифицирани организми; 

3.7.2. въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 
на разположените в близост до обекта на концесията;  

3.7.3. вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 
средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно); 

3.8. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които се 
очаква да бъдат обект на въздействие в резултат от предоставянето на концесията за 

добив; 

3.9. Експертна прогноза за предполагаемото въздействие върху засегнатите в резултат 
на дейностите по концесията компоненти и фактори на околната среда; 

3.10. Мерки за намаляване отрицателното въздействие на обекта и от дейността му 
върху компонентите на околната среда; 

3.11. Управление на минните отпадъци, които се очаква да се генерират по време на 
експлоатацията на концесията; 

3.12. Действия при аварийни ситуации; 

3.13. Собствен мониторинг (при необходимост) на засегнатите в резултат на 

осъществяването на концесията компоненти на околната среда; 

3.14. Ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите в резултата 
на експлоатацията земи, в които се включва отстраняването на екологични щети (при 

необходимост); 

3.15. Заключение за допустимото замърсяване на околната среда в съответствие с 
действащото в страната законодателство. 

 
 4. Финансово-икономически анализ: 

4.1. Описание и характеристика на обекта на концесия, както и на възможните 
технологии, свързани с ползване на обекта на концесия. 
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4.2. Технически изисквания и нива, необходими за осъществяване на дейността и 
ползването на обекта, включително оборудване, гарантиращо спазване на 

изискванията по опазване на околната среда. 

4.3. Минимална инвестиционна, работна и рекултивационна програма във връзка с 
осъществяването на концесията по години, включително индивидуализиране и 

оценяване на задължителните подобрения 

4.4. Анализ на разходите и на приходите от концесията, включително нулев сценарий, 
съдържащ: 

4.4.1.анализ на разходите по години – за инвестиции, за експлоатация, за ликвидация 
и рекултивация и други, свързани с ползването на обекта; 

4.4.2.анализ на очакваните приходи по години в резултат на ползването на обекта; 
принципи, начин и особености на ценообразуването на дадения пазар. 

4.5 Предварителна оценка и предложение за вид, размер и начин на внасяне на 
концесионното плащане.  

4.6. Анализ и изводи за ефективността на проекта от гледна точка на концедента, 
извършени въз основа на вътрешната норма на възвръщаемост, нетната настояща 

стойност, срок на откупуване на инвестициите и предложение за размера на 

концесионното плащане. 

4.7. Обосновано предложение за срок на концесията, включително в зависимост от 
необходимия период за възстановяване на вложените инвестиции. 

4.8. Анализ на рисковете и изготвяне на матрица за разпределението им. 
4.9. Предложения за вида, размера и начина на плащане на конкурсни депозити и за 
гаранции и други обезпечения за изпълнение на задълженията по концесионния 

договор. 

 

5. Социален анализ: 
5.1. Възможности за осигуряване на работни места и квалификация на специалисти 
във връзка с концесията; 

5.2. Отражение на концесията върху демографията на района и очакван социален 
ефект. 

 

6. Правен анализ: 
6.1. Анализ на нормативната уредба, регламентираща дейностите, свързани с обекта 
на концесията, и за определяне на задължителните изисквания, които се спазват от 

страните по концесионния договор. Определяне на правното основание за 

концесиониране на обекта. 

6.2. Установяване и анализ на собствеността върху обекта на концесията и земите, 
покриващи находището, както и на прилежащата инфраструктура и другите 

принадлежности, включително наличието на ограничени вещни права и други тежести. 

Установяване предназначението на земите, покриващи обекта на концесия.  

6.3. Установяване и наличие на права на трети лица, имащи отношение към ползването 
на обекта, включително установяване на необходимостта от извършване на 

отчуждителни процедури по реда на Закона за държавната собственост или на Закона 

за общинската собственост. 

6.4. Анализ и препоръки относно съдържанието на концесионния договор, 

включително: 

6.4.1. условия за влизане в сила на концесионния договор; 
6.4.2. условия за осъществяване на концесията; 
6.4.3. права и задължения на страните по договора; 
6.4.4. отговорност за неизпълнение на задълженията по договора; 
6.4.5. условия и ред за решаване на споровете между страните; 
 

7. Общи изводи и препоръки: 
7.1. Анализ на законосъобразността и целесъобразността от предоставяне на 

концесията, включително установяване на наличието или необходимостта от 

предотвратяване на обстоятелства, които създават опасност за националната сигурност 

и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените 
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територии, зони и обекти и за обществения ред или на други обстоятелства, 

определени със закон. 

7.2. Мотивиране на: 
7.2.1. отделните елементи от съдържанието на решението за откриване на процедурата 
за предоставяне на концесия; 

7.2.2. минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението на 
отделните критерии за подбор; 

7.2.3. препоръчителните условия, на които трябва да отговарят офертите; 
7.2.4. приложимите критерии, които формират комплексната оценка на офертата. 
7.3. Обосновани предложения за вида и размера на гаранциите за изпълнение на 
задълженията по концесионния договор и за други обезпечения по договора. 

 
В/ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА. 

 
1. Изчисляване на срокове. 
При провеждане на открита процедура възложителят изпраща обявлението за 

обществената поръчка до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра 

на обществените поръчки най-малко 40 дни преди крайния срок за получаване на 

офертите. Този срок се намалява със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по 

електронен път и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на обявлението в 

електронен вид, възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до 

документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адреса, 

на който тя може да бъде намерена: www.mee.government.bg, рубрика „Обяви и 

търгове”. 

 

2. Правно основание за провеждане на откритата процедура по опростени 
правила. 

 
       2.1.Възложителят обявява настоящата процедура на основание чл. 7, т. 1, чл. 14, 

ал. 3; чл. 16, ал. 8 и чл. 64 и сл. и Глава седем „а“ от ЗОП. За нерегламентираните в 

настоящата документация условия се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите 

му нормативни актове. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, 

изпълнението и прекратяването на договора за изпълнение на поръчката се прилагат 

разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

2.2. Вид на процедурата: открита процедура. 

2.3. Срок на рамковото споразумение: Срокът на рамковото споразумение е 4 

/четири/ години, считано от датата на сключването му. 

 
3. Предоставяне на документация за участие в процедурата. 
 
На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП пълен достъп по електронен път до 

документацията за участие ще бъде предоставен на Интернет адрес: 

www.mee.government.bg, рубрика „Обяви и търгове”. 

Същата може да бъде получена и в деловодството на Възложителя на адрес: гр. 

София 1000, административна сграда, находяща се на ул. “Триадица” № 8. 

Достъп до документацията за участие Възложителят осигурява до 7 дни преди 

изтичане на срока за получаване на офертите. 

 
V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от 

Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, 

определен за тяхното разглеждане.  

Комисията, започва работа след получаване на списъка с участниците и 

представените оферти. В случай на  промяна на датата и часа на отваряне на 

офертите, участниците в процедурата ще бъдат уведомени писмено. 
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1. Ако няма представени оферти по процедурата, възложителят има право да 

удължи срока най-много с 30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с 

мотивирано решение. 

2. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да 

уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях 

обстоятелства в седем дневен срок от настъпването им. 

3. За провеждане на процедурата възложителят с писмена заповед назначава 

комисия. Комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане 

на офертите по реда на Глава пета, Раздел втори на ЗОП. 

4. Срокът за приключване на работата на комисията се определя от възложителя 

в заповедта и може да бъде променян само със заповед на възложителя. Срокът следва 

да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-

дълъг от срока на валидност на офертите. 

5. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна 

обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.  

6. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява 

задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава 

заповед за определяне на нов член. 

7. Комисията, назначена от възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите започва работа след получаване на списъка с участниците и представените 

оферти. 

8. Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на 

възложителя декларация, в която декларират, че: 

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на 

определен участник; 

б) не са "свързани лица" по смисъла на § 1., т. 23а от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП с участник в процедурата или с посочените от него 

подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; 

а) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка; 

б)  се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка 

със своята работа в комисията. 

9. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците 

в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

10. В работата си по разглеждане, оценка и класиране на офертите Комисията 

спазва реда, предвиден в чл. 68 – 72 от ЗОП.  

11. Комисията определя за потенциални изпълнители първите осем класирани 

участници, които не са отстранени от участие в процедурата поради наличието на 

някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 (букви а) до д)), т. 2 и 3, ал. 2, 

т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП, посочени в обявлението, отговарят на 

обявените в настоящата документация изисквания за икономическо и финансово 

състояние, професионална квалификация и технически възможности, които са 

представили техническо предложение, съдържащо структурата и съдържанието на 

всеки един концесионен анализ (правен, финансово-икономически, социален и 

екологичен), в съответствие със съдържанието на раздел IV, т.2 “Технически 

спецификации” и са предложили най-ниски цени за изпълнение на поръчката. 

12. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците 

данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, 

представени от тях.  

13. Комисията с мотивирана обосновка предлага на Възложителя за отстраняване 

от процедурата всеки участник: 

а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 

б) който не може да участва в процедура поради наличие на някое от 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) до д), т. 2 и т. 3; чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 

2а, 3, 4 и 5; чл. 47, ал 5 от ЗОП; 
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в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя;  

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на раздел II, 

буква А/ от настоящата документация „Изисквания към начина на представяне на 

офертите”; 

д) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил 

невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя 

критерии за подбор. 

14. Комисията класира офертите в съответствие с предварително обявените 

условия и критерии.  

15. Комисията съставя протоколи за работата си, които се подписват от всички 

членове. Протоколите за разглеждането, оценяването и класирането на офертите се 

предават на Възложителя заедно с цялата документация, свързана с провеждането на 

процедурата. Комисията приключва своята работа с предаване на протоколите на 

Възложителя. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва 
протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. 

Отварянето на офертите ще се извърши в 14.00 часа на 
…………………………………………2012 г. в сградата на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма, както следва: гр. София, ул. „Триадица” 
№ 8, заседателна зала. 

 
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР 

НА ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА 
 
КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО 

КРИТЕРИЙ НАЙ – НИСКА ЦЕНА. 
Възложителят сключва рамково споразумение с първите осем класирани 

участници. 

Рамково споразумение се сключва с първите осем участници, предложили най-

ниска цена, които: 

 

1. не са отстранени от участие в процедурата поради наличието на някое от 

обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 (букви а) до д)), т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2, 

2а, 3, 4 и 5 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП, посочени в обявлението и документацията за 

участие. 

2. отговарят на обявените в настоящата документация изисквания за 

икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически 

възможности и 

3. са представили техническо предложение, съдържащо структурата и 

съдържанието на всеки един концесионен анализ (правен, финансово-икономически, 

социален и екологичен), в съответствие със съдържанието на раздел IV, т.2 

“Технически спецификации”. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, ПОСТЪПИЛИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 
Класирането на офертите ще бъде извършено на базата – най ниска цена. Всеки 

договор за изпълнение на конкретна поръчка ще бъде сключван с участника, 

предложил най-ниска цена. Предложената от участника цена за изпълнение на всяка 

една поръчка по рамковото споразумение трябва да бъде равна или по-ниска от 

цената, с която участникът е избран за потенциален изпълнител по рамковото 

споразумение. 

 

VІ. СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ  
1. Възложителят сключва рамково споразумение за изпълнение на обекта на 

поръчката с класирани на първите осем места участници (но не по-малко от трима), 

Възложителят няма право да сключи рамковото споразумение преди изтичане на 



     

 22 

 

четиринадесет дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за 

решението за определяне на потенциални изпълнители. 

2. Рамковото споразумение се сключва в едномесечен  срок след влизане в сила 

на решението за определяне на потенциалните изпълнители или на определението, с 

което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от срока, 

посочен в ЗОП. Възложителят няма право да сключи рамково споразумение с избраните  

потенциални изпълнители преди влизане в сила на всички решения по процедурата. 

3. Рамковото споразумение се сключва в съответствие с проекта на споразумение, 

представен в документацията за участие. За всички неуредени въпроси във връзка със 

сключването, изпълнението и прекратяването на рамковото споразумение се прилагат 

разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

4. При подписване на рамковото споразумение участниците, определени за 

потенциални изпълнители, са длъжни да представят документи от съответните 

компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (т. 

1, букви а) до д), т. 2 и т. 3) от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 

47, ал. 2 (т. 1, 2, 3 и 5) от същия закон, както и да извършат съответна регистрация, 

когато е изискуемо, да представят документи или да изпълнят друго изискване, което е 

необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата. 

Когато някой от участниците, определени за потенциални изпълнители, е чуждестранно 

юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни 

юридически лица, същият удостоверява обстоятелствата чрез документи, издадени от 

компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ 

на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. В случай, че 

в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или когато те не 

включват всички горепосочени обстоятелства, които трябва да се удостоверят, 

участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно 

значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената 

декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът 

представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, 

нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която 

той е установен. 

5. Когато възложителят прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, 

той не може да изисква представяне на документите за удостоверяване на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, когато те се отнасят до обстоятелства, 

вписани в търговския регистър. 

6. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, когато участник в 

обществената поръчка е обединение (консорциум). Към момента на сключване на 

рамковото споразумение в сроковете по ЗОП, участникът, избран за потенциален 

изпълнител, трябва да представи пред Възложителя заверено копие от Удостоверение 

за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, да 

открие собствена банкова сметка и да води отделно счетоводство в съответствие със 

Закона за счетоводството. 

7. Рамковото споразумение се сключва след като потенциалният изпълнител по т. 

6 представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ за създаденото обединение. В случай, че 

обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те 

представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са 

установени.  

8. В случай, че участник, който отговаря на условията по т.11 от раздел V 

„Разглеждане, оценяване и класиране на офертите”: 

8.1. откаже да сключи рамковото споразумение, така че броят на класираните и 

желаещи да сключат договор участници е по-малък от трима или  

8.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или не отговаря на 

изискванията на чл. 47, ал. 1 (т. 1, букви а) до д), т. 2 и 3) и ал. 5 или на изискванията 

на чл. 47, ал. 2 (т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5) от ЗОП, посочени в обявлението, така че броят на 
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класираните и отговарящи на горепосочените условия на ЗОП участници е по-малък от 

трима Възложителят може да прекрати процедурата. 

9. Индивидуалните договори ще бъдат сключвани по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП 
при условията, определени в рамковото споразумение и настоящата документация за 

участие.  
10. Потенциалните изпълнители, подписали рамковото споразумение, получават 

право да представят оферти за участие, по реда на чл. 93 б, ал. 3 от ЗОП с цел 

сключване на договори въз основа на рамковото споразумение.  
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VІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:  

      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец на оферта 

 

 
ОФЕРТА 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: 

“Сключване на рамково споразумение за изготвяне на концесионни 

анализи и актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища 

на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства ” 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на фирмата/  

и подписано от 

………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  

в качеството му на 

………………………………………………………………………………………… 

/длъжност/ 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

Адрес: 

………………………………………………………………………………………… 

/код, град, община, квартал, улица, бл., ап., ет./ 

телефон No: …………………………………… 

факс No:………………………………………… 

e-mail :…………………………………………… 

Лице за контакти:………………………………………………………………….. 

Длъжност:……………………………………………………………………………….. 

телефон/ факс № ............................................................ 

Обслужваща банка:…………………………………………………………………. 

№ на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие: 
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……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Титуляр на сметката:……………………………………………………………………………. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Сключване на рамково споразумение за изготвяне на 

концесионни анализи и актуализация на съществуващи концесионни анализи за 

находища на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства ” 

 при условията, обявени в документацията и приети от нас. 

 

Заявяваме, че ще изпълняваме поръчката, съгласно условията по рамковото 

споразумение, представляващо неразделна част от документацията за участие в 

процедурата. Запознати сме, клаузите в рамковото споразумение, които не  подлежат 

на предоговаряне и ги приемаме безусловно с офертата си. 

 

Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от 

…………………………. календарни дни /мин. 90 календарни дни/, считано от крайния срок за 

представяне на офертите. 

 

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на 

всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата 

процедура. 

 

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово 

право. 

 

Всички документи са подписани и подпечатани. 

 

Дата:………………………2012 г.  Подпис и печат:………………….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

Днес, .........................................2012 г., в гр. София, между: МИНИСТЕРСТВО 

НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, с адрес: гр. София, ул. ”Триадица” 

№ 8, представлявано от ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА, заместник - министър на икономиката, 

енергетиката и туризма и ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА, началник на отдел „Финансов” - главен 

счетоводител, ИДН- ВG130169256, наричано по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и  

 

1. „.....................................................................................................” 

............, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с 

ЕИК…………………., със седалище и адрес на управление: гр. .........................., ул. 

....................................................................................................................... № 

..................., представлявано и управлявано от 

.........................................................- ................................; 

 

2. „.................................................................................................” ............, 

вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК ……………………., със 

седалище и адрес на управление: гр. .........................., ул. 

....................................................................................................................... № 

..................., представлявано и управлявано от 

.........................................................- ................................; 

 

3. „.................................................................................................” ............, 

вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК …………………., със 

седалище и адрес на управление: гр. .........................., ул. 

....................................................................................................................... № 

..................., представлявано и управлявано от 

.........................................................- ................................; 

 

4. „.....................................................................................................” 

............, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 

……………………., със седалище и адрес на управление: гр. .........................., ул. 

....................................................................................................................... № 

..................., представлявано и управлявано от 

.........................................................- ................................; 
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5. „.....................................................................................................” 

............, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 

………………, със седалище и адрес на управление: гр. .........................., ул. 

....................................................................................................................... № 

..................., представлявано и управлявано от 

.........................................................- ................................; 

6. „.....................................................................................................” 

............, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 

………………, със седалище и адрес на управление: гр. .........................., ул. 

....................................................................................................................... № 

..................., представлявано и управлявано от 

.........................................................- ................................; 

7. „.....................................................................................................” 

............, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 

………………, със седалище и адрес на управление: гр. .........................., ул. 

....................................................................................................................... № 

..................., представлявано и управлявано от 

.........................................................- ................................; 

„.....................................................................................................” ............, 

вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК ………………, със 

седалище и адрес на управление: гр. .........................., ул. 

....................................................................................................................... № 

..................., представлявано и управлявано от 

.........................................................- ................................наричани по-долу 

ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, от друга страна, се сключи настоящото споразумение за 

следното: 

 

ГЛАВА ПЪРВА „ПРЕДМЕТ“ 

Чл. 1. (1) Изготвяне на концесионни анализи и актуализация на съществуващи 

концесионни анализи за находища на подземни богатства по смисъла на Закона за 

подземните богатства.  

(2) За определяне на Изпълнителя по конкретния договор, Възложителят отправя 

писмена покана до всички потенциални изпълнители по рамковото споразумение за 

договора, който предстои да бъде сключен. Потенциалните изпълнители могат да 

представят оферти за съответния договор в подходящ срок, определен в поканата и 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в същата. Потенциалните 

изпълнители представят оферта, която обхваща концесионните анализи, описани в ал. 

1 за едно находище, съгласно указанията на Възложителя. Конкретният договор се 
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сключва при спазване изискванията на Глава трета, Раздел VІ, чл. 47, ал. 10 и чл. 48, 

ал. 2 от Закона за обществените поръчки; изискванията на Възложителя, подробно 

описани в поканата и съгласно офертата на потенциалния Изпълнител. Договорът за 

изпълнение на съответния анализ ще бъде неразделна част от поканата на 

Възложителя и клаузите му не подлежат на предоговаряне. 

(3) Изискванията към съдържанието на анализите по ал. 1 ще бъдат подробно 

описани при сключването на конкретния договор и оформени като Приложение, 

неразделна част от договора. 

(4) Най-късно към датата на сключване на настоящото Рамково споразумение, 

определените за потенциални Изпълнители лица, страни по споразумението, 

представят всички изискуеми документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (т. 1, букви а) до д), т. 2 и 

т. 3) от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 (т. 1, 2, 3 и 5) 

от същия закон. 

(5) Най-късно към датата на сключване на всеки конкретен договор за 

изпълнение на поръчката, определеното за Изпълнител лице, представя всички 

изискуеми документи по ал.4 и документите, удостоверяващи образованието и 

професионалната квалификация на поне двама  експерти – юрист и икономист, които 

ще има на разположение за изпълнение на конкретната поръчка. 

Чл. 2. Предметът и начинът за изпълнение на отделните анализи по чл. 1, ал. 1 

ще бъдат определяни в съответния договор, сключен въз основа на настоящото 

споразумение. 

 

ГЛАВА ВТОРА „СРОКОВЕ“ 

Чл. 3. Срокът на настоящето рамково споразумение е 4 /четири/ години, считано 

от датата на подписването му от страните. 

Чл. 4. Времетраенето и крайният срок за изпълнението на услугата по чл. 1, 

включени в предмета на настоящето споразумение, се определят като клаузи на всеки 

отделен договор. 

 

ГЛАВА ТРЕТА „ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ“ 

Чл. 5. (1) Цената на договорите, сключени въз основа на настоящото 

споразумение, се образува от стойността на всички изискуеми от действащото 

законодателство концесионни анализи за едно находище, договорена при 

провеждането на допълнителната процедура и не може да надвишава 15 000 лв. без 

ДДС. 

(2) Цената по ал. 1, определена в конкретния договор за анализите по чл. 1, ал. 

1, сключен въз основа на настоящото споразумение, е окончателна. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
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дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от изпълнителя като 

например: разходи за командировки, разходи за материали, транспортни и пощенски 

разноски, преводачески услуги и др.  

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по конкретния договор цена, 

съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 10 работни дни, след 

представяне в отдел „Финансов” на Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма (МИЕТ) на оригинална фактура и приемателен протокол за извършената работа 

по чл. 12, ал. 2.  

Чл. 7. Размерът, редът и условията на финансирането на всеки договор, сключен 

въз основа на настоящото споразумение, подлежи на детайлно уреждане в самия него 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА „ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНИТЕ 

ДОГОВОРИ“ 

Чл. 8. (1) Гаранцията за добро изпълнение по всеки конкретен договор, сключен с 

някой от потенциалните изпълнители въз основа на настоящото споразумение, е в 

размер на 3 (три) % от стойността им, без ДДС. 

(2) Гаранцията  ще се предоставя под формата на неделима и неотменима 

банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на парична сума, внесена по сметка 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, най-късно в деня на подписване на съответния договор. 

Чл. 9. Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 10 (десет) 

работни дни след приключване изпълнението на съответния договор и приемане на 

работата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемателен протокол по чл. 12, ал. 2, без да 

се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържа гаранцията за изпълнение при условия 

и по ред определени в съответния договор. 

 

ГЛАВА ПЕТА „ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ“ 

 

Чл. 11. Извършените дейности по договорите се отчитат чрез представяне на 

изготвените анализи по чл. 1, ал. 1: 

1. с придружително писмо, входирано в деловодството на МИЕТ, гр. София, ул. 

„Триадица“ № 8; 

или 

2. с приемо-предавателен протокол. 

Чл. 12. (1) В срок до 20 дни от предаването по реда, посочен в чл. 11, на 

съответния анализ - предмет на съответния договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез дирекция 

„Природни ресурси и концесии” в МИЕТ го приема или прави възражение за неточно 

изпълнение. 
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(2) Приемането на изпълнението (изготвените анализи) се извършва от 

представители на МИЕТ, определени от директора на дирекция „Природни ресурси и 

концесии”, за което се съставя протокол за приемане на извършените услуги. 

Протоколът се подписва от всички представители. 

(2) Възраженията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно изпълнението следва да 

бъдат в писмена форма и може да съдържат указания за отстраняване на констатирани 

грешки и недостатъци. 

 

ГЛАВА ШЕСТА „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ“ 

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да: 

1. отправи писмена покана до всички страни по рамковото споразумение за всеки 

договор, който предстои да бъде сключен; 

2. определи подходящ срок за представяне на оферти, като вземе предвид 

предмета и времето, необходимо за изпращане на офертите; 

3. пази в тайна съдържанието на представените в писмен вид оферти до 

изтичането на срока за получаване на оферти; 

4. определи за изпълнител на съответния договор участника, предложил най-

добрата оферта съгласно критериите, включени в настоящото споразумение. 

(2) Възложителят определя изпълнител на услугата по реда на чл. 73 от ЗОП и 

сключва договор по реда на чл. 74 от ЗОП.  

(3) При изпълнението на договора по ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да: 

1. предоставя необходимата информация в процеса на изпълнение на договорите, 

сключени въз основа на настоящето споразумение; 

2. ръководи методически и да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за начина на 

изпълнение на съответния договор; 

3. приеме изпълнението, съгласно условията на настоящето споразумение и на 

сключения договор; 

4. да заплати договореното възнаграждение. 

Чл. 14. При изпълнение на съответния договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да получава информация относно подготовката и хода на изпълнение на 

конкретния договор; 

2. да ръководи методически, да дава указания и да проверява изпълнението на 

конкретния договор, като не пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 15. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да: 

1. представи оферта, когато възложителят отправи до него писмена покана за 

договор, който предстои да бъде сключен, в предмета на рамковото споразумение, 

комплектована съгласно условията на поканата; 

2. участва добросъвестно в договарянето; 
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3. сключи договор за изпълнение на поръчката, ако същия е определен за 

изпълнител. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по съответния договор се задължава да: 

1. извърши възложеното качествено, в срок и съобразно другите условия, 

предвидени в конкретния договор; 

2. спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подготовката и изпълнението на 

съответния договор; 

3. информира текущо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на съответния 

договор. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получава необходимата информация и съдействие от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подготовката и в процеса на изпълнение на договорите, сключени 

въз основа на настоящето споразумение; 

2. да получи уговореното в съответния договор възнаграждение при условията, 

уговорени в него и настоящето споразумение 

 

ГЛАВА СЕДМА „САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ“ 

Чл. 17. При неизпълнение на задължение по съответния договор, сключен въз 

основа на настоящето споразумение, неизправната страна дължи на другата 

обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско 

и търговско законодателство. 

Чл. 18. При забавено изпълнение на възложеното по конкретния договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% на ден от 

договорената цена по съответния договор, но не повече от 5 % от нейния размер, като 

3 % от посочената неустойка се прихваща от представената гаранция за изпълнение. 

 

ГЛАВА ОСМА „МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“ 

Чл. 19. Преди сключването на всеки конкретен договор за изпълнение на 

съответния концесионен анализ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: 

1. Отправя покана до всички страни по рамковото споразумение за представяне 

на оферта, като определя условията за изпълнение на договора и документите, които 

задължително следва да се представят от страна на потенциалния ИЗПЪЛНИТЕЛ; 

2. Определя подходящ срок за представяне на оферти; 

3. Определя за изпълнител на съответния договор участника, предложил най – 

добра оферта, съгласно критерия по чл. 20. 

Чл. 20. Критерият за оценка при избор на Изпълнител е най-ниска цена. 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ“ 
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Чл. 21. (1) Споразумението се прекратява: 

1. с изтичане на неговия срок, при което изпълнението на възложени поръчки в 

изпълнение на това споразумение не се прекратява; 

2. по взаимно съгласие на страните. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати рамковото споразумение, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения.  

 (3) Рамковото споразумение може да се прекрати едностранно от Възложителя с 

писмено уведомяване без срок на предизвестие по отношение на отделен потенциален 

изпълнител: 

1. когато той не изпълнява съществени свои задължения, посочени в това 

споразумение и/или 

2. когато липсва изпълнение на възложена поръчка в договорения срок. 

(4) Рамковото споразумение може да се прекрати едностранно от Възложителя с 

писмено предизвестие по отношение на отделен потенциален изпълнител, когато 

изпълнението на поръчка, която му е възложена не отговаря изцяло на неговия 

предмет или е толкова лошо, че не може да послужи за целите за които е необходима 

(съдържа съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени). 

(5) В случаите по ал. 1, 3 и 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на УЧАСТНИЦИТЕ в 

споразумението обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи, като в 

случаите по ал. 3, т.”1” и ал. 4 изпълнителят дължи неустойка в размер на 3 % от 

стойността на договора, която се прихваща от представената гаранция за изпълнение. 

 

ГЛАВА ДЕСЕТА „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ“ 

Чл. 22. (1) Съответните договори сключени въз основа на настоящето рамково 

споразумение се прекратяват: 

1. когато рамковото споразумение е обявено за недействително на някое от 

основанията по чл.41б, ал.1 от ЗОП 

2. с изпълнение на всички задължения на страните; 

3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа. 

(2) Възложителят има право да прекрати действието на конкретен договор чрез 

писмено предизвестие в следните случаи: 

а/ ако Изпълнителят не извърши възложената работа в сроковете с качеството и 

по начина, договорени между страните; 

б/ ако Изпълнителят не изпълни някое друго задължение по договора. 
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(3) Възложителят има право едностранно да развали договора без предизвестие, 

когато Изпълнителят забави изпълнението на съответния договор с повече от 15 

/петнадесет/ дни, считано от крайната дата за изпълнение на възложената работа. 

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА „ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ“ 

Чл. 23. Страните по това споразумение сключват договори след провеждане на 

допълнителна процедура, като спазват всички условия по него. 

Чл. 24. Условията на договорите, неопределени в настоящото споразумение, се 

уреждат при подписване на всеки от тях. 

Чл. 25. Настоящото споразумение се сключва в 9 екземпляра – 1 за Възложителя 

и по един за всеки потенциален изпълнител. 

Като неразделна част от споразумението следва да се считат офертите на 

потенциалните Изпълнители: 

Административни данни: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 

 

Министерство на икономиката,  

енергетиката и туризма        

1.„____________________________” 

Седалище: гр. София     Седалище: гр.  

 

2. „____________________________” 

       Седалище: гр.  

 

3. „____________________________” 

       Седалище: гр.  

 

4. „____________________________” 

    Седалище: гр.  

 

5. „____________________________” 

Седалище: гр.  

 

6. „____________________________” 

Седалище: гр.  

 

7. „____________________________” 
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Седалище: гр.  

 

8. „____________________________” 

Седалище: гр.  

 

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да 

уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 

ЗАМЕСТНИК -МИНИСТЪР НА  

ИКОНОМИКАТА,   

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА :               ИЗП. ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ 

                                                 

________________     1. ______________  

/ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА /   /............................../ 

 

       2. ______________  

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ФИНАНСОВ”   /............................../ 

 

___________________    3. ______________ 

/ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА/    /........................../ 

 

4. ______________ 

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

 

5. ______________ 

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

 

6. ______________ 

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

 

7. ______________ 

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

 

8. ______________ 

/............................../ 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
     ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Сключване на рамково споразумение за изготвяне на концесионни анализи и 
актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на 
подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства ” 
 
от  
………………………………………………………………………………………………………………… 

точно наименование на участника 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

трите имена на физическото лице, което представлява участника, ЕГН 

 

 
  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 

обществената поръчка по обявената от Вас процедура.  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………

……. 

Дата ..................               

гр. ....................   Подпис и печат:……………………………………  
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
          Декларация за регистрация 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 
 
Долуподписаният /-ната/          ЕГН                        

, в качеството ми на_________________________ (посочете длъжността) на  

_________________________________________      

       (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет:  

„Сключване на рамково споразумение за изготвяне на концесионни анализи и 
актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на 
подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства ” 
 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, 
че: 

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и 

неговият Единен идентификационен код (ЕИК) е:........................................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................. 2012 г.                     Декларатор: .............................. 

(дата на подписване)                                                                                        
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Декларация за отсъствие  на обстоятелства 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, 
т. 2 от Закона за обществените поръчки 
 
 
Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( собствено, бащино, фамилно име), 

представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в 

качеството си на (наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ) . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (длъжност) седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., адрес на управление:. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . 

. . . . . . . , вписано в търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

  
„Сключване на рамково споразумение за изготвяне на концесионни анализи и 
актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на 
подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства ” 
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
1. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност; 

2. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не 

се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

3. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по 

несъстоятелност, не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е 

чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура, съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 

разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си. 

4. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(има/няма) парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен орган. 

5. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(има/няма) парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за които с акт на 

компетентен орган е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има 

задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно 

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

6. Представляваното от мен юридическо лице не е сключило договор с лице по чл. 21 

или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

 

    г.                                       Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               

 

Уточнение: За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и т. 3  и ал. 5, 
т. 2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно 
подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го 
представляват. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Декларация за отсъствие  на обстоятелства 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, т. 4 и т. 5 от Закона за 

обществените поръчки 
(попълва се от кандидат или участник 
 

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име) 

притежаващ/ а представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , /наименование на юридическото 

лице, физическо лице - ЕТ/ в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /длъжност/ седалище . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., адрес на 

управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в търговския регистър, ЕИК. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . , участник в открита процедура по Закона за обществените 

поръчки, с предмет:  

 

„Сключване на рамково споразумение за изготвяне на концесионни анализи и 
актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на 
подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства ” 
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

2. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

3. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, 

включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и 

сигурността. 

4. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки. 

 

   г.                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               

 

Забележка: Декларацията се попълва от управляващите и представляващите участника 

лица. Когато лицата, посочени в чл.47, ал.4 ЗОП, съобразно вида на участника, са 

повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица с представителна власт, 

съгласно ЗОП.  

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя от всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението. За юридическите лица декларацията 

се подписва от представляващите и управляващите юридическото лице, включено в 

обединението, съобразно чл.47, ал.4 от ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в 

превод. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Декларация за отсъствие на обстоятелства 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
попълва се от лицата по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 
Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име) притежаващ 

/ а,   в качеството си на членове на управителния / контролния орган на . . . . . . . . . . . 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование 

на юридическото лице) седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., адрес на 

управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в търговския регистър ЕИК. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . , участник в открита процедура по Закона за обществените 

поръчки, с предмет:  
 
 
„Сключване на рамково споразумение за изготвяне на концесионни анализи и 
актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на 
подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства ” 
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на 

Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организацията. 

2. Аз лично не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

Известно ми е, че за неверни данни  нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 
 
    г.                                    Декларатор:     
(дата на подписване)                                                            (подпис)                                                                                             

 

 

 
Забележка: Декларацията се подписва от изброените в чл. 47, ал. 4 от Закона 
за обществените поръчки  физически лица от управлението на участника.  
 
 
 
 
 

 



     

 41 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 Декларация-справка 

 
Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: 

  

„Сключване на рамково споразумение за изготвяне на концесионни анализи и 
актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на 
подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства ” 
 
Представям  

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Справка съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП 

 
ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 
 
Списък с основните договори за услуги, изпълнени от участника през последните три 

години (2009, 2010 и 2011 г.) и приключили към крайния срок за подаване на оферти 

по тази поръчка (не се декларират договори в процес на изпълнение), с посочени 

предмет на договора, цена, място, срокове на изпълнение, кратко описание на 

извършените дейности по договора и Бенефициенти /клиенти, получатели по 

съответния договор/: 

 

Изпълнени 

договори 

през 2009, 

2010, 2011 

г., пореден 

No 

 

Пред

мет 

на 

догов

ора 

 

Място на 

изпълне

ние 

Начална и 

крайна дата 

на 

изпълнение 

на договора 

Сто

йнос

т на 

дого

вор

а  

Кратко 

описание 

на 

извършен

ите 

дейности 

по 

договора 

Бенефициент (Клиент, 

получател) адрес,  

телефон, факс, ел. 

поща 

1.       

2.       

3.       

 

 

Минимално изискване: Участникът следва да декларира поне два договора за 
услуги, сходни с предмета на поръчката. 
Под сходна дейност Възложителят разбира договори за услуга, сходна с 
предмета на поръчката - изготвяне на концесионни анализи по Закона за 
подземните богатства и/или Закона за концесиите и/или актуализация на  
съществуващи концесионни анализи. 
 
 
 
Дата:.............................. г.           …………………………………………………….                                                                       
 
                                                                  /Подпис и печат/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 Декларация-справка 
 
Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет:  

„Сключване на рамково споразумение за изготвяне на концесионни анализи и 
актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на 
подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства ” 
 
представям 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Справка съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП 

ЗА ДОКАЗВАНЕ НА  ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 
 

 
 
 
Попълва се от участника 

 

за 2009 г. за 2010 г. за 2011 г. 

Общ оборот в лв.  

 

……………… ………………. ………………… 

 

Оборот от услуги, сходни с 

предмета на поръчката  

 

……………. ……………… ……………….. 

 

 

Общ оборот в лв. за трите години (2009, 2010, 2011 г.):………………………………………. 

  

Общ оборот в лв. за трите години (2009, 2010, 2011 г.) от приходи от услуги, 

сходни с предмета на поръчката:…………………………………………..…………………………….. 
 
Под сходна дейност Възложителят разбира договори за услуга, сходна с 
предмета на поръчката - изготвяне на концесионни анализи по Закона за 
подземните богатства и/или Закона за концесиите и/или актуализация на  
съществуващи концесионни анализи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата:.............................. год.         …………………………………………….                               
     
              
                                                                  (Подпис и печат) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
Приемане условията на рамковото споразумение  

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

от участник …………………………………………………………………………………………………. 
 
Долуподписаният/ата/           , 
/собствено бащино фамилно име / 

ЕГН     , притежаващ/а лична карта №      , 

издадена на     от       , с постоянен адрес: 

            ______ 

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно:       
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ 

в               
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

със седалище  и адрес на управление:        

         тел./факс     ,  

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 

__________________________ 

 
Относно: „Сключване на рамково споразумение за изготвяне на концесионни 
анализи и актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища 
на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства ” 
 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М,   Ч Е : 
 
1. Приемам условията в проекта на рамково споразумение от документацията на 

настоящата поръчка.  

2. Поръчката следва да се изпълнява, съгласно условията по проекта на рамково 

споразумение, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите 

клаузи не подлежат на предоговаряне. Клаузите на рамковото споразумение приемам 

безусловно с офертата си и нямам право да предлагам корекции на съдържанието им. 

 
 
 
Дата    2012 г.     ДЕКЛАРАТОР:  ____ 
 
                                           /подпис/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
                                                                  
Декларация за съгласие 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 
 
Долуподписаният/ната/………………………………………………………………………………… 

ЕГН ……………................, в качеството ми на 

.....................................................(посочете длъжността) на 

.................................................................(посочете фирмата, която представлявате), 

във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: 

Сключване на рамково споразумение за изготвяне на концесионни анализи и 
актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на 
подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства ” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
Представляваното от мен лице 

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

.... 

................................................................................................., изразява съгласие 

да участва като  

                          /посочете фирмата, която представлявате/  

 

подизпълнител на ................................................................................................при 

изпълнение   /посочете участника, на който сте подизпълнител/ 

 

на ……………………………………… …………………….обществена поръчка с предмет: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Вида на работите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

 

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

 

Дял на участието ни в изпълнението на ………………………………………………… обществената 

поръчка с предмет:………………………………………………………………………………………………………………….. 

е…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Избройте конкретните видове работи, които ще бъдат изпълнени от Вас, както 
и дела на Вашето участие в обществената поръчка. 
 
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме 
право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. 
 
 
Дата:  ……………… 2012 г.                                         Декларатор: ……………… 
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