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                    Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я 
 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА    
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:-“ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ,ПО-
МОДЕРНИ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛНО 
РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В “МБАЛ-
ПЛОВДИВ”АД”. 
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-Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура по 
възлагане на обществена поръчка- Образец -6 . 
-Образец на Техническо предложение,техническа оферта- Образец 7. 
-Образец на ценова оферта- Образец 8. 
7.Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение №5 ; 
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Приложение №1 
 
 
              І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. 

 
             Обект на обществената поръчка с настоящата открита процедура е:- Закупуване 
на нови, по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло за 
нуждите на работещите в „МБАЛ-Пловдив“ АД, гр.Пловдив, която обществена 
поръчка  е част от проект  BBGG005511PPOO000011--22..33..0033--00228855--CC00000011  с наименование"Безопасен 
труд в МБАЛ Пловдив -АД", по договор за безвъзмездна помощ  № ESF 2303-06-
11021,сключен между Агенцията по заетостта “ и МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ ”АД, в която поръчка има 31 обособени позиции за    
доставка на отделните видове предпазните средства и облекла, а именно: 
1.- Рентгенова престилка-оловен еквивалент 0.5 мм Pb 
2.- Рентгенова престилка-двустранна,оловен еквивалент 0.5 мм Pb 
3.- Елек с пола -комплект за рентгенова защита, оловен еквивалент 0.5 мм Pb 
4.- Рентгенова яка, оловен еквивалент 0.5 мм Pb 
5.- Ръкавици за рентгенова защита, оловен еквивалент 0.5 мм Pb 
6.- Очила със защита отстрани 180°,панорамна защита, оловен еквивалент 0.75 Pb 
7.- Медицинско силиконово операционно сабо-без горни отвори. 
8.- Медицинско силиконово  сабо-с горни отвори. 
9.- Биполярни /Диелектрични/ обувки 
10.- Биполярни /диелектрични/ ръкавици 
11.- Работни обувки с висока защита  за дърводелци 
12.- Работни, обувки с висока защита, с метално бомбе   
13.- Работни обувки с висока защита с гумена подметка 
14.- Работни обувки с висока защита-/с бомбе и пластина водоотблъскващи/ 
15.- Термично /за защита от студ/ облекло 
16.- Термични /за защита от студ/ боти 
17.- Ботуши от каучук и гума 
18.- Гумени престилки 
19.- Предпазни очила хирургични 
20.- Хирургичен шлем-к-т с предпазител, прозрачен 
21.- Предпазни очила при работа с ултравиолетово облъчване /цветозащитни/ 
22.- Предпазни очила при работа с високо честотен ток/радар терапия-сантиметрови 
вълни/ 
23.- Профилактични еластични чорапи със средна компресия- дълги 
24.- Неопренов колан-стабилизатор с вградени биомагнити 
25.- Стабилизатор за гръб и раменен пояс 
26.-Операционна престилка -двойноподсилена отпред, антибактериална, 100% защитна, 
антимикробна, многократна стерилизация 
27.-Операционна престилка с вградени нишки за отвеждане на статично електричество, 
непромокаема, антимикробна, за многократна стерилизация 
28.- Хирургично работно облекло-комплект туника и панталон с V образно деколте, 
реинфорсиран, многократна стерилизация 
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29.- Предпазни очила за видеодисплей 
30.- Противогазова маска защитна 
31.- Защитен медицински елек за пропускане на температура в една посока 
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Приложение №2 

                                      

    

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
на поръчка за доставка на  лични предпазни средства и специално работно облекло 

 

 

 

№ 
по 
ред 

Наименование на материала 
Единица 

мярка 
Количеств

о 
Изисквания 

1 
Рентгенова престилка-оловен 
еквивалент 0.5 мм Pb брой 7 

Изработени от меки, гъвкави оловни и гумени листове, 
базирани върху естествен каучук, покрити от перим 
текстил. Оловен еквивалент 0.5 мм Pb, в съответствие 
директивите на ЕС 89/686/ЕЕС за лични предпазни 
средства и оборудване, съответно на 93/42/ЕИО за 
медицинските изделия, RöV стандарти и маркировка СЕ-
0123. Предлаганите предпазни средства следва да бъдат 
изработени от меки и гъвкави оловни гумени листове, 
базирани върху естествен каучук, с което да се подобри 
удобството при носене. Използваните висококачествени и 
най-съвременни материали да осигуряват постоянна 
висока радиационна защита през целия период на 
използване на облеклата; 
 

2 

Рентгенова престилка-
двустранна,оловен еквивалент 
0.5 мм Pb брой 17 

Изработени от меки, гъвкави оловни и гумени листове, 
базирани върху естествен каучук,покрити от перим 
текстил. Оловен еквивалент 0.5 мм Pb, в съответствие 
директивите на ЕС 89/686/ЕЕС за лични предпазни 
средства и оборудване, съответно на 93/42/ЕИО за 
медицинските изделия, RöV стандарти и маркировка СЕ-
0123. Предлаганите предпазни средства следва да бъдат 
изработени от меки и гъвкави оловни гумени листове, 
базирани върху естествен каучук, с което да се подобри 
удобството при носене. Използваните висококачествени и 
най-съвременни материали да осигуряват постоянна 
висока радиационна защита през целия период на 
използване на облеклата; 
 

3 

Елек с пола -комплект за 
рентгенова защита, оловен 
еквивалент 0.5 мм Pb брой 1 

Изработени от меки, гъвкави оловни и гумени листове, 
базирани върху естествен каучук, покрити от перим 
текстил. Оловен еквивалент 0.5 мм Pb,в съответствие 
директивите на ЕС 89/686/ЕЕС за лични предпазни 
средства и оборудване,съответно на 93/42/ЕИО за 
медицинските изделия RöV стандарти и маркировка СЕ-
0123. 



ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0285-C0001 
„Безопасен труд в МБАЛ Пловдив АД” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.“Многопрофилна 
болница за активно лечение-Пловдив”АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и 

при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или 
“Агенцията по заетостта” 

Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще! 

4 
Рентгенова яка, оловен 
еквивалент 0.5 мм Pb брой 20 

 Оловен еквивалент 0.5 мм Pb,в съответствие директивите 
на ЕС 89/686/ЕЕС за лични предпазни средства и 
оборудване,съответно на 93/42/ЕИО за медицинските 
изделия,RöV стандарти и маркировка СЕ-0123. 

5 
Ръкавици за рентгенова защита, 
оловен еквивалент 0.5 мм Pb чифт 9 

Изработени от оловен винил, с извивка в пръстите, 
вътрешни ленени ръкавици. Оловен еквивалент 0.5 мм Pb, 
в съответствие директивите на ЕС 89/686/ЕЕС за лични 
предпазни средства и оборудване, съответно на 
93/42/ЕИО за медицинските изделия, RöV стандарти и 
маркировка СЕ-0123.  
 

6 

Очила със защита отстрани 
оловен еквивалент 0.75мм Pb 
отпред,0.5мм Pb  брой 32 

180°панорамна защита,оловен еквивалент 0.75мм Pb 
отпред,0.5мм Pb отстрани, в съответствие директивите на 
ЕС 89/686/ЕЕС за лични предпазни средства и 
оборудване, съответно на 93/42/ЕИО за медицинските 
изделия, RöV стандарти и маркировка СЕ-0123 

7 

Медицинско силиконово 
операционно сабо-без горни 
отвори чифт 183 

Анатомично,ортопедично,антистатично,противоплъзгащо 
ходило, третиране с дезинфектант и стерилизация до 138° 
Изработени по начин и с материали, осигуряващи 
възможност за бързо и безостатъчно почистване отвън и 
отвътре,  позволяващи както дезинфекция с обичайни 
агенти, така и ефективно машинно почистване при темп. 
130 градуса по Целзий  за 70 минути, отговарящи на 
изискванията на стандарт  На EN13832-1:2004 или 
еквивалентно  Да не попиват вода и да съхнат 
изключително бързо. Да са с висока стабилност, 
включително на хлъзгащи се повърхности, съгласно 
изискванията на стандарт ENV 13287:2000. Обувките 
трябва да притежават патентован дизайн за аерация, да се 
адаптират към всякакъв тип ходила и техните извивки, 
като в последствие да няма точки на повишен натиск. 
Крайниците да не се натоварват при носене по-
продължително време, а специалният вътрешен релеф на 
обувките да стимулира и масажира ходилото. Трябва да 
са изработени от термо-техничен полимер, който 
представлява високо акустичен и свръхпластичен 
материал с резистентност към електропроводимост, 
съгласно ISO 7232:1986. Да са хипоалергични, с голяма 
контактна повърхност .Да притежават трайна маркировка 
СЕ, година и месец на производство, име на 
производителя и номерация. 
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8 
Медицинско силиконово  сабо-с 
горни отвори чифт 571 

Анатомично,ортопедично,антистатично,противоплъзгащо 
ходило, третиране с дезинфектант и стерилизация до 
138°,богата цветова гама Изработени по начин и с 
материали, осигуряващи възможност за бързо и 
безостатъчно почистване отвън и отвътре,  позволяващи 
както дезинфекция с обичайни агенти, така и ефективно 
машинно почистване при температура 130 градуса по 
Целзий. За 70 минути, отговарящи на изискванията на 
стандарт  На EN13832-1:2004 или еквивалетно. Да не 
попиват вода и да съхнат изключително бързо. Да са с 
висока стабилност, включително на хлъзгащи се 
повърхности, съгласно изискванията на стандарт ENV 
13287:2000 или еквивалетно. Обувките трябва да 
притежават патентован дизайн за аерация, да се адаптират 
към всякакъв тип ходила и технитезвивки, като в 
последствие да няма точки на повишен натиск. 
Крайниците да не се натоварват при носене по-
продължително време, а специалният вътрешен релеф на 
обувките да стимулира и масажира ходилото. Трябва да 
са изработени от термо-техничен полимер, който 
представлява високо акустичен и свръхпластичен 
материалл с резистентност към електропроводимост, 
съгласно ISO 7232:1986 или еквивалетно. Да са 
хипоалергични, с голяма контактна повърхност.Да 
притежават трайна маркировка СЕ, година и месец на 
производство, ме на производителя и номерация. 

9 

Биполярни /Диелектрични/ 
обувки за защита при работа под 
напрежение чифт 6 

Да отговарят на EN20345,сертифицирана и маркирана-
клас S3,SRC,RO, или еквивалентно. Ощи изисквания–тип 
бота, височина до нивото над глезена, подходящи за сезон 
есен-зима, модерен дизайн.Размери от № 35 до № 48. 
стелка цяла, анатомична,атибактериална,противогъбични, 
абсорбиращавлага,комфортна,антистатична,допълнителн
о омекотяване в областта на петата. Ходило-категория 
срещу приплъзване SRC,топлоустойчиво до 300°С при 
контакт до 1 минута HRO, система срещу изкълчване на 
глезена.  

10 
Биполярни /диелектрични/ 
ръкавици чифт 6 Произведени от естествен латекс, с анатомична форма. 

11 
Работни обувки с висока защита  
за дърводелци чифт 2 

Да отговарят на EN20345.Общи изисквания–тип бота, 
височина до нивото над глезена, подходящи за сезон есен-
зима, модерен дизайн. Размери от № 35 до № 48.Стелка 
цяла, анатомична,антибактериална, противогъбични, 
абсорбираща влага, комфортна, антистатична, 
допълнително омекотяване в областта на петата.Ходило-
категория срещу приплъзване SRC, топлоустойчиво до 
300°С при контакт до 1 минута HRO, система срещу 
изкълчване на глезена. Олекотено широко композитно 
бомбе №10, издържащо на удар при енергия 200 J с 
директно инжектирана кьм него долна      част на 
ходилото от TPU/термополиуретан/, омекотяваща допира 
на бомбето към ходилото на ползващия.Подплата, 
абсорбираща влагата, устойчива на протриване и 
скъсване, антибактериална, комфортна и удобна. 
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12 
Работни, обувки с висока 
защита, с метално бомбе   чифт 3 

Да отговарят на EN20345, сертифицирана и маркирана - 
клас S3, SRC, HRO, или еквивалентно.Общи изисквания – 
тип бота, височина до нивото над глезена, подходящи за 
сезон есен-зима, метално бомбе, модерен дизайн. Размери 
от № 35 до № 48.Стелка цяла, анатомична, 
антибактериална, противогъбични,абсорбираща влага, 
омфортна, антистатична, допълнително омекотяване в 
областта на петата.Ходило-категория срещу приплъзване 
SRC, топлоустойчиво до 300°С при контакт до 1 минута 
HRO, система срещу изкълчване на глезена..Метално 
бомбе, издържащо на удар при енергия 200 J с директно 
инжектирана кьм него долна      част на ходилото от 
TPU/термополиуретан/, омекотяваща допира на бомбето 
към ходилото на ползващия.Подплата, абсорбираща 
влагата, устойчива на протриване и скъсване, 
антибактериална, комфортна и удобна.  

13 
Работни обувки с висока защита 
с гумена подметка  чифт 4 

Да отговарят на EN20345.Общи изисквания – тип бота, 
височина до нивото над глезена, подходящи за сезон есен-
зима, модерен дизайн. Размери от № 35 до № 48.Стелка 
цяла, анатомична, антибактериална, противогъбични, 
абсорбираща влага, комфортна, антистатична, 
допълнително омекотяване в областта на петата.Ходило-
категория срещу приплъзване SRC, топлоустойчиво до 
300°С при контакт до 1 минута HRO, система срещу 
изкълчване на глезена..Подплата, абсорбираща влагата, 
устойчива на протриване и скъсване, антибактериална, 
комфортна и удобна.  

14 

Работни обувки с висока защита-
/с бомбе и пластина 
водоотблъскващи/ чифт 2 

 Обувките да отговарят на стандарт EN ISO 20345 или 
еквивалент;Категория S1P (категорията изисква защитно 
бомбе и защитна пластина на ходилото); Обувките да са 
затворен тип – тип бота; Връзководите да позволяват 
оптимално регулиране;Композитно бомбе, издържащо на 
удар с енергия от 200 J и натиск на пресуване от 15 
KN;Пластината в ходилото , предпазваща ходилото от 
пробождане с остър предмет;Горната част на обувката 
(сая) да е от естествена телешка кожа, черна на 
цвят;Всички шевове да са в сигнален оранжев цвят. 
UNISEX модел;Изисквания за размери от 36-48. 
 
 

15 
Термично /за защита от студ/ 
облекло брой 1 

Яке изработено от водоустойчив,ветроустойчив и 
термоизолиращ материал . 

16 
Термични /за защита от студ/ 
боти чифт 9 Естествена кожа,топъл хастар,подметка с грайфер  

17 Ботуши от каучук и гума чифт 25 

Съгласно EN 344 или еквивалент;Ботушите да бъдат 
изработени от PVC по технология на отливане;Да бъдат с 
височина 38 см.;Водозащитни;UNISEX модел;Изисквания 
за размери от 36 - 48 
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18 Гумени престилки брой 24 

CE маркировка или еквивалент;Предна престилка, която 
трябва да предпазва предната част на тялото от 
замърсяване; Да бъде изработена от винил с дебелина 
мин. 0,500 мм.С размер: UNI;Престилката да се фиксира 
на врата и кръста посредством отвори;Цвят: бял и зелен 

19 Предпазни очила хирургични брой 160 

 Поликарбонатни,рамки с мемори ефект,двойно покритие 
против изпотяване и надраскване     Маркировка СЕ за 
съответствие с изискванията на регламентите и 
директивите за здраве и безопасност при работа, 
позволяваща да се определи вида на градация, 
производителят, класа оптиката , механична якост 
включително на рамката и да се идентифицират 
производителят. В съответствие с EN 166 

20 
Хирургичен шлем-к-т с 
предпазител брой 38 

Прозрачен със защита против изпотяване,съвместим с 
употреба на други очила,повдигащ се на 90 градуса. 

21 

Предпазни очила при работа с 
ултравиолетово облъчване 
/цветозащитни/ брой 5 

Предпазни очила с цветни стъкла, които имат покритие 
против замъгляване и надраскване. Със странична и 100 
% -ова ултравиолетова защита. В съответствие с EN 166 и  

ЕN 170.  
 

22 

Предпазни очила при работа с 
високо честотен ток/радар 
терапия-сантиметрови вълни/ брой 5 

Предпазни очила с цветни стъкла, които имат покритие 
против замъгляване и надраскване В съответствие с EN 
166 

23 

Профилактични еластични 
чорапи със средна компресия- 
дълги чифт 147 

Дълги еластични компресионни чорапи със силиконова 
лента за задържане в горния край.Средна компресия – 20-
30 мм Hg. Клас ІІ.Три размера дължини -  ес – 56-6 Н – 
65-7 Л – 75-84Цветове: телесен, черен.Максимална 
устойчивост на компресия, еластичност, плетка за 
пропускливост на въздух,  с естествен каучук. Състав 70% 
полиамид 30% еластан.Наличие на СЕ марка. 
 

24 
Неопренов колан-стабилизатор с 
вградени биомагнити брой 110 

 
Да е удобен за носене и да  осигурява  стабилност по 
време на движение  
  

25 
Стабилизатор за гръб и раменен 
пояс брой 43 

Да е удобен за носене и да  осигурява  стабилност по 
време на движение. 
 
 

26 

Операционна престилка -
двойноподсилена отпред, 
антибактериална, 100% защитна, 
антимикробна, многократна 
стерилизация брой 183 

Антибактериални, с непромокаемо лице, антистатичен 
гръб, изработени от материали, с възможност за 
многократна стерилизация при температури над 123 
градуса по Целзий. 

27 

Операционна престилка с 
вградени нишки за отвеждане на 
статично електричество, 
непромокаема, антимикробна, за 
многократна стерилизация брой 60 

Антибактериални, с непромокаемо лице, антистатичен 
гръб, изработени от материали, с възможност за 
многократна стерилизация при температури над 123 
градуса по Целзий. 

28 

Хирургично работно облекло-
комплект туника и панталон с V 
образно деколте, реинфорсиран, брой 282 

Изработено от материали, гарантиращи повишена защита 
на медицинските лица от пренос на замърсявания от 
кръвен и микробен тип. Облеклата трябва да се 



ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0285-C0001 
„Безопасен труд в МБАЛ Пловдив АД” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.“Многопрофилна 
болница за активно лечение-Пловдив”АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и 

при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или 
“Агенцията по заетостта” 

Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще! 

многократна стерилизация характеризират с изключителна здравина и 
износоустойчивосткоето да гарантира тяхната 
дълготрайна употреба. 

29 
Предпазни очила за 
видеодисплей брой 78 

В съответствие с EN 166.За работа с видеодисплей с 
диоптри 

30 Противогазова маска защитна брой 3 

Силиконови,устойчиви на разтворители, със защитен 
говорен апарат. 
 

31 

Защитен медицински елек за 
пропускане на температура в 
една посока брой 754 

Защитен медицински елек за пропускане на температура в 
една посока - ватиран,изработен от 100% полиестер. 
Защита на тялото от нискатемпература,вятър,влага,пръски 
вода и нетоксични замърсявания. 

 

 

 

Всички доставени предпазни средства и работно облекло следва да отговарят на посочените към 
отделните артикули стандарти, съгласно  Техническата спецификация.Всички артикули, за които са 
посочени стандарти, следва да имат съответната маркировка и/или да са придружени със сертификат за 
съответствие 
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Приложение №3 
 

  II.Изисквания и условия при изпълнение на обществената поръчка. 
Условия за участие и провеждане на процедурата и изисквания към кандидатите. 
Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на 
комплексната оценка на офертата.Указания за изготвяне на офертата за участие. 
 
        Условия и изисквания  за изпълнение на обществената поръчка: 
        1. Доставянето на нови, по-модерни лични предпазни средства и специално 
работно облекло за нуждите на работещите в „МБАЛ-Пловдив“ АД, гр.Пловдив, 
съгласно Приложение № 1- Пълно описание на обекта на поръчката и Техническа 
спецификация-Приложение №2, от настоящата документация, с настоящата  
обществена поръчка е част от проект  с наименование "Безопасен труд в МБАЛ 
Пловдив -АД" по договор за безвъзмездна помощ  № ESF 2303-06-11021, сключен 
между Агенцията по заетостта “ и МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ ”АД и изпълнението и се финансира частично в размер на 80%,с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансиран от Европейският социален фонд на Европейският съюз  и частично, в 
размер на 20%от собствени средства на “МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД, като е определена 
обща лимитна стойност за изпълнение на поръчката в размер на 165002.00 лева, без 
ДДС,поради което избраният за изпълнител/изпълнители/, при сключването на договор 
за изпълнение на съответните обособени позиции, ще следва също да се задължат да 
съблюдават и спазват разпоредбите на чл.чл. 1, 3, 4, 5, 6 и 14 от Общите условия на 
договор № ESF 2303-06-11021, сключен между Агенцията по заетостта и 

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ ”АД. 
2. Избраният/те/ за изпълнител/и/ на поръчката е длъжен /са длъжни/ да 

допуска/кат/ Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган на 
проекта, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската 
служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, 
извършващи проверки, да проверяват, посредством проучване на документацията му 
или проверки на място, изпълнението на часта от проекта каквато се явява настоящата 
поръчка, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на 
разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната 
документация и други документи, свързани с финансирането на тази част от проекта. 
Тези проверки могат да се провеждат в срок до три години след приключването на 
оперативната програма по отношение на договорите за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз 
в съответствие с изискванията на Регламент 1083/ 2006 на Съвета, както и до 
приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.           

3. Изпълнителят на поръчката е длъжен да предоставя на Договарящия орган, 
Управляващия орган и Сертифициращия орган на проекта цялата изисквана 
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информация относно изпълнението на часта от проекта в срок от 5 работни дни от 
поискването й. 
         4. Избраният/те/ за изпълнител/ тели / за доставката следва да достави / ят  / лични 
предпазни средства и специално работно облекло-обект на поръчката, без изключение  
придружени със сертификати за качество и произход ,по направена от Възложителят 
заявка , съдържаща конкретизация по отношение на номерата ,размерите или 
диоптрите на конкретните предпазни средства или облекла . 
        5. Ценовата оферта на участника задължително трябва да включва всички 
съпътстващи доставката разходи за такси, мита или съпътстващи ги услуги, които са 
нужни за изпълнението до краен получател-съответният склад в сградата на ”МБАЛ-
ПЛОВДИВ”АД, гр.Пловдив, бул.”България”№234. 
        6. Предлаганият срок за изпълнение на доставката трябва да е не по - дълъг от 30 
дни, след влизане в действие на договора за  изпълнение на поръчката . 
        7. Гаранционият срок на доставяните предпазни средства и специални облекла не 
следва да бъде по-кратък от гаранционният срок обявен от производителят на 
съответните  доставяни стоки- обект на поръчката. 

       Условия за участие в процедурата и изисквания към кандидатите . 
        1. Участник в настоящата процедура, може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които 
отговарят на изискванията на Глава четвърта, Раздел I от Законът за обществените 
поръчки /ЗОП/ и Постановление №69 от 11 март 2013 г., за условията и реда за 
определяне на Изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и 
бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и 
кохезионния фонд на Европейския Съюз, съвместната оперативна програма 
“Черноморски Басейн 2007-2013г.”, финансовия механизъм на европейското 
икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм, като : 
1.1.Ще бъде отстраняван всеки  участник за  който са налице следните обстоятелства :  
1. 1.1 осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:  
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари; 
б) подкуп; 
в) участие в организирана престъпна група; 
г) престъпления против собствеността; 
д) престъпления против стопанството; 
1.1.2. обявен в несъстоятелност; 
1.1.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 
законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано. 
1.1.4. в открито производство по несъстоятелност или е сключило 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 дейноста си. 
1.1.5.има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, 
ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за които с акт на компетентен 
орган е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични 
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задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци 
съгласно законодателството  на държавата, в която участникът е установен. 
1.2. Липсата на обстоятелствата по т.1.1 се доказва от участниците: 
1.2.1.при подаване на офертата - с декларация; 
1.2.2. при сключване на договора с: 
а) документи, издадени от съответните компетентни органи преди сключването на 
договора, и/или 
б) извлечение от електронен регистър, заверено от кандидата, и/или 
в) декларация съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен. 
1.3. Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 1.1. се прилагат, както 
следва: 
1.3.1. при събирателно дружество - за всеки съдружник или друго лице, които имат 
право да управляват и/или да представляват дружеството; 
1.3.2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 
1.3.3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя или управителите, а ако 
такива не са определени при еднолично дружество с ограничена отговорност - за 
едноличния собственик на капитала; 
1.3.4. при акционерно дружество - за овластените от устава, съвета на директорите, 
съответно от управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко 
лица от съставите им да представляват дружеството, а при липса на изрично 
овластяване - за всички членове на съвета на директорите, съответно на управителния 
съвет; 
1.3.5. при командитно дружество с акции - за един или няколко изпълнителни членове, 
на които съветът на директорите е възложил управлението на дружеството; 
6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участнка. 
1.3.6. Когато се предвижда участието на подизпълнители, изискванията на т.1.1,т.1.2 и 
т.1.3  се прилагат и за подизпълнителите. 
1.3.7. Договори не могат да се сключват с участници, които са свързани лицапо смисъла 
на § 1, т.23а от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки   с 
Възложителят или член на управителен или контролен орган на същият. 
2. Условие за участие в процедурата е участникът да има икономически и финансови 
възможности да изпълни поръчката,като: 
2.1.Участниците трябва да имат финасови  възможности,  да реализират със собствени 
или привлечени средства извършването на доставките до съответният склад на «МБАЛ-
ПЛОВДИВ»АД, при условие за отложено плащане със срок до 60 /шестдесет/ дни  , за 
установяването на установяването на което следва да представят: 
- Копие, заверено от участникът с гриф “Вярно с оригинала” на годишни  отчети на 
приходите и разходите и баланси за 2011 година и 2012 г. и 2013 г.,  в зависимост от 
датата, на която е учреден или е започнал дейността си заверен счетоводно,съгласно 
изискванията на действащите в РБългария нормативни актове. В случаите, когато 
участникът е  чуждестранно лице,тези документи се представят,само когато 
публикуването им е задължително в страната,където е седалището на  участникът. 
2.2.През предходните  три години  2011г., 2012г. и 2013г., в зависимост от датата на 
която е учреден или започнал дейността си,  участникът в обществената поръчка да е 
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реализирал оборот в общ размер на не по-малко от 200 000 лева,  от идентични или със 
сходен предмет доставки. Под идентични или със сходен предмет доставки,следва да се 
разбират доставки на специално медицинско работно облекло и обувки, лични 
предпазни средства, медицински изделия и аксесоари за което обстоятелство се 
представя задължително: 
-Декларация –справка в свободен текст подписана от участникът,съдържаща 
информация  за реализираният от участникът специализиран оборот от доставки на 
лични предпазни средства и специално работно облекло, за предходните 2011 г.,2012 г. 
и 2013 г., в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си;   
3.Участниците трябва да имат технически и организационни възможности да изпълнят 
поръчката,за което : 
3.1.През последните 3 (три) години ( 2011г., 2012г.и 2013г.), участникът следва да е 
изпълнил минимум 2 (два) договора с предмет, сходен на предмета на настоящата 
поръчка.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 
минималните изисквания трябва да бъдат изпълнени поне от един от участниците в 
обединението,за което се представят:  
-Декларация-справка  в свободен текст ,подписана от  участникът,съдържаща списък на 
договори за извършени доставки на лични предпазни средства и специално работно 
облекло , които са изпълнени  през преходните 2011, 2012 г. и 2013 година от 
участника, както и информация за техните стойности, дати на сключване и 
възложители.  
-Препоръки /референции/ за добро изпълнение на договори  ,издадени от съответни 
възложители и адресирани до “МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД, гр.Пловдив ,  за извършени от 
участникът доставки на лични предпазни средства и специално работно облекло . 
3.2.Участникът трябва да има въведена и активно функционираща система за 
управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалентно, с обхват на дейностите, 
идентични или сходни на предмета на поръчката,за което се представя:  
- заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирана институция,което за 
чуждестранни участници следва да е с превод на български език от фирма за 
легализирани преводи; 
4. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, ако участникът определен 
за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 
5. В предмета на обществената поръчка има обособени позиции, като всяка една 
позиция представлява отделен вид предпазни средства и/или /облекла. Всеки участник 
може да оферира за една или повече позиции, включени в техническата спецификация 
и предмета на поръчката. Участникът няма право да представя варианти на офертата 
си.Лице което е дало съгласие да бъде подизпълнител на участник в процедурата,няма 
право да представя собствена оферта. 
6. За да участва в процедурата по обособените позиции ,всеки участник трябва да внесе 
съответна гаранция, като се определя за всяка  обособена  позиция гаранция в размер на 
1% от прогнозната стойност на съответната позиция, без начислен ДДС, които 
гаранции  в левово изражение са конкретните позиции са следните: 
1. Позиция № 1:- 49.00 лв.   
 
2. Позиция № 2:-119.00 лв.  
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3. Позиция № 3:- 7.00 лв.  
 
4. Позиция № 4:- 40.00 лв..  
 
5. Позиция № 5:- 34.20 лв..  
 
6. Позиция № 6:- 112.00 лв.  
 
7. Позиция № 7:-  69.54,лв.  
 

8. Позиция № 8:- 216.98 лв.  
 
9. Позиция № 9:- 8.70 лв.  
 

10. Позиция № 10:-5.70 лв.  
 
11. Позиция № 11:- 1.00 лв. 

 

12. Позиция № 12:- 1.44 лв.  
 
13. Позиция № 13:- 1.84 лв.  
 
14. Позиция № 14:- 2.60 лв.  
 
15. Позиция № 15:- 1.20 лв. 
 
16. Позиция № 16:- 5.40 лв.  
 
17. Позиция № 17:- 8.50 лв.  
 

18. Позиция № 18:-7.20 лв.  
 

19. Позиция № 19:- 64.00 лв.  
 

20. Позиция № 20:- 41.80 лв.  
 

21. Позиция № 21:- 4.15 лв.  
 

22. Позиция № 22:-  4.05 лв.  
 

23. Позиция № 23:- 161.70 лв.  
 

24. Позиция № 24:- 93.50 лв.  
 

25. Позиция № 25:- 15.05 лв.  
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26. Позиция № 26:- 144.57 лв.  
 

27. Позиция № 27:- 46.80 лв.  
 

28. Позиция № 28:- 118.44 лв.  
 

29. Позиция № 29:- 78.00 лв..  
 

30. Позиция № 30:- 5.70 лв. 
 

31. Позиция № 31:- 180.96 лв.  
 
*Участникът внася гаранция за участие за всяка обособена позиция поотделно, в 
определеният за нея размер без ДДС и представя необходимите удостоверителни за 
това документи, пооделно за всяка от самостоятелните позиции за която участва. 
Срокът на валидността на гаранцията за участие трябва да не е по-кратък от срока на 
валидност на съответната оферта,който не може да бъде по – малък от 180 календарни 
дни от датата на  получаването на офертата в деловодството на Възложителя . 
Гаранцията за участие в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка се 
представя в една от формите, съгласно член 60 от ЗОП: 

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД град 
Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова 
сметка /IBAN/ BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или 

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от 
българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, с 
възможност тя да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-
гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на 
Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. 
Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез 
българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи по 
откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Разходите по евентуалното им 
усвояване – са за сметка на Възложителя.Участникът трябва да предвиди и заплати 
своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да 
не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие в процедурата на 
обществената поръчка 
 7.  Срока на валидност на офертите на участниците,  не може да бъде по-кратък от 180 
дни от получаване им в деловодството на възложителя. 
   
            Специални изисквания и условия за участие в откритата процедура  
           1.Да е закупена документация за участие и да са внесени офертни документи по 
реда, правилата и изискванията, дадени в настоящата документация.  
           2.Документацията за участие в настоящата процедура ще може се получава от 
деловодството в сградата на „МБАЛ–Пловдив” АД, гр.Пловдив-стая 31, ет.15, 
бул.България”№234, на хартиен и електронен носител, срещу заплащане.  
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           3.Цена на документацията за участие в настоящата процедура –10 лв. /десет 
лева,/ без начислен ДДС, платима в брой в касата на Възложителя на ет.12 в сградата на 
болницата, или по банкова сметка на Възложителя –: «Общинска банка» АД, банкова 
сметка /IBAN/ BG22S0MB91301010172802 - с платежно нареждане в оригинал . 
           4.Краен срок за закупуване на документация –до 15.30 часа на 30.04.2014 г. 
           5.Внасянето /подаването/ на комплекта офертни документи се извършва в 
деловодството на „МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, находящо се в сградата на 
“МБАЛ-Пловдив” АД на адрес: град Пловдив, бул.”България” №234, етаж №15, стая 
№31.    
           6.Крайният срок за внасяне /подаване/ на офертните документи при 
възложителя е до 15:30 часа на 07.05.2014 г. 
 7.Първото заседание на комисията която ще бъде назначена съгласно чл.34 ал.1 
от Законът за обществените поръчки за провеждане на откритата процедура, на което 
заседание се отварят подадените оферти е от 10:00 часа на 08.05.2014 г. Заседанието 
ще се проведе в заседателната зала на “МБАЛ-Пловдив”АД град Пловдив, находяща се 
на адрес: град Пловдив, бул.”България” №234, етаж №1. Лица, които могат да 
присъстват – съгласно чл.68 ,ал.3 от Законът за обществените поръчки. 
  

Показатели за оценка на офертите ,относителна тежест и методика за 
оценка. 

1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по 
критерия «НАЙ-НИСКА ЦЕНА» съгласно чл.37, ал. 1 т.1, от ЗОП. Оценяването и 
класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на 
чл. 68 и сл. от ЗОП. 

2. Оценяването на постъпилите оферти ще се извърши от членовете на 
комисията,като участникът, предложил най-ниска цена за съответната обособена 
позиция, се класира на първо място.  

3. Ценовите предложения се отварят от председателя на комисията в тяхната 
последователност на постъпване. Пликовете с ценови предложения на участници, 
чиито оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия не се 
отварят.  

4. Ако за определена обособена позиция повече от един участник е предложил 
еднаква “най-ниска”цена, комисията провежда публично жребий за определяне на 
изпълнител между класираните на първо място оферти, съгласно чл.71 от ЗОП, като 
участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на избора и могат 
да изпратят упълномощени представители. 
           5. До оценяване на офертите на участниците се допускат само предложения, 
покриващи  зададените от Възложителят, като мининимални задължителни технически 
изисквания, съгласно Спецификацията на поръчката и такива които ги надхвърлят. 
Оферти в които техническите предложения не отговарят на зададените минимални 
изисквания и не ги покриват, няма да се допускат до класиране. 
  
 

Указания за подготовка на офертата за участие.  
1.Общи положения : 
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1.1.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно 
към обявените от възложителя условия. До изтичане на срока за подаване на офертите 
всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 
              1.2.Представянето на офертата означава, че участникът приема изцяло всички 
специални и общи правила, определени в настоящата обществена поръчка. 
Представената оферта трябва да има срок на валидност не по-малък от 180 календарни 
дни от датата на нейното получаване в деловодството на Възложителя.  

1.3.Офертата следва да бъде изготвена на български език. Всички документи 
съдържащи се в офертата, в това число официални и частни документи, да бъдат 
заверени от участника. 

1.4.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или 
упълномощено от него лице, лично или по пощата с обратна разписка. 
              1.5.Комплектът офертни документи трябва задължително да бъде 
разпределен в 3 вида отделни запечатани непрозрачни пликове, които да са 
надписани на лицевата си страна по видове и да имат следното съдържание : 
 
В”ПЛИК №1”с надпис “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” се поставят документите 
изисквани от Възложителя,съгласно чл.56 ал., т.1-7,11-12 от ЗОП отнасящи се до 
критериите за подбор на участниците, а именно:  
1.Заявление за участие - попълнено и подписано по образец 1 от приложение №4 , от 
представляващият участникът,а в случай, че това не е законния представител на 
участникът се представя и документ-пълномощно,удостоверяващо представителната 
власт на лицето, от което изхожда заявлението - оригинал или нотариално заверено 
копие; 
2.Заверено копие от документ за регистрация или удостоверение за актуално състояние, 
издадено след датата на публикуване на обявлението за откриване на процедурата в 
АОП,съдържащи ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 
участникът е физическо лице и – копие от документ за самоличност, а когато е 
дружество по Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ – заверено от кандидата копие 
от договор за създаване на същото с нотариална заверка на подписите и задължителна 
вписана в договора клауза, кой ще представлява дружеството пред Възложителят по 
тази процедура,а за чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден 
от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, които се 
представят в фициален превод.  
3.Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда 
предложението, в случай, че това не е законния представител на участника - оригинал 
или нотариално заверено копие; 
4.Платежен документ за закупена документация - копие, заверено от учасникът с гриф 
“Вярно с оригинала” и печат; 
5.Документ/и/ за внесена/и/ гаранция/и/ за участие- оргинал/и/. 
6. Копие, заверено от участникът с гриф “Вярно с оригинала”  на годишен отчет на 
приходите и разходите и баланс за 2011 година и 2012 г. и 2013 г.,  в зависимост от 
датата, на която е учреден или е започнал дейността си,заверен счетоводно съгласно 
изискванията на действащите в РБългария нормативни актове. В случаите, когато 



ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0285-C0001 
„Безопасен труд в МБАЛ Пловдив АД” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.“Многопрофилна 
болница за активно лечение-Пловдив”АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и 

при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или 
“Агенцията по заетостта” 

Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще! 

участникът е  чуждестранно лице,тези документи се представят само когато 
публикуването им е задължително в страната,където е седалището на  участникът. 
7.Декларация –справка в свободен текст,съдържаща информация  за реализираният от 
участникът специализиран оборот от доставки на лични предпазни средства и 
специално работно облекло, за предходните 2011 г.,2012 г. и 2013 г., в зависимост от 
датата, на която е учреден или е започнал дейността си;   
8.Декларация –справка в свободен текст подписана от участникът съдържаща,списък на 
договори за извършени доставки на лични предпазни средства и специално работно 
облекло , които са изпълнени  през преходните 2011, 2012 г. и 2013 година от 
участника, както и информация за техните стойности, дати на сключване и 
възложители, 
9. Препоръки /референции/ за добро изпълнение на договори  ,издадени от съответни 
възложители и адресирани до “МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД, гр.Пловдив ,  за извършени от 
участникът доставки на лични предпазни средства и специално работно облекло . 
10.Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалентен  от участника- заверено копие за чуждестранни участници с превод на 
български език от фирма за легализирани преводи/; 
11.Декларация за липсата  на обстоятелствата визирани в чл. 47, ал.1, т.1 букви:а,б,в,г,д, 
ал.2, т.2а,т.5 от лицата съгласно чл.47 ал.4 от ЗОП-по образец 2 от приложение №4. 
12.Декларация за липсата спрямо участникът на обстоятелствата визирани в чл. 47 ал.1, 
т.2 и 3 и ал.2,т.1 ,т.3,т.4 от ЗОП от лицата съгласно чл.47 ал.4 от ЗОП -по образец 3 от 
приложение №4. 
13.  Декларация за липсата на обстоятелствата спрямо участникът на обстоятелствата 
визирани в чл.47,ал.5 т.2 и 3 от ЗОП от лицата съгласно чл.47 ал.4 от ЗОП -по образец 4 
от Приложение №4;  
14.Декларация за обстоятелството визирано в член 56, ал.1, т.8 от ЗОП (предишна т. 7 - 
ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) , изхождаща от законния представител на 
участника или от упълномощено от него лице, относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.7 
от ЗОП, от която е видно, дали участникът ще ползва подизпълнител или няма да ползва 
такъв /тази декларация се попълва задължително  независимо дали ще ползват или няма 
да ползват подизпълнител/ - оригинал по образец 5 от Приложение №4. В случай, че при 
изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител, това обстоятелство трябва да 
бъде изрично заявено от участникът, както и да бъдат посочени вида на работите и дела 
на участие на подизпълнителя, който предвижда кандидата 
-Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал.1, т.1 
от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т. 3, 4, 5 и 10  от 
ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, 
документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението  
15 .Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура по възлагане на 
обществена поръчка ,по образец 6 от Приложение №4. 
16.Декларация в свободен текст, изхождаща от законния представител на участника 
или от упълномощено от него лице,  за срока на валидност на офертата, който срок не 
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може да бъде по-кратък от 180 дни от получаване на офертата в деловодството на 
възложителя. 
Забележка: Възложителят има право да изисква от класираните участници да удължат 
срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за възлагане на 
обществена поръчка, както и да удължат срока на представените  гаранции за участие в 
процедурата по възлагане на обществена поръчка. 
17.Проект за договор - по образеца представляващ Приложение №5 /пет арабско/ , 
подписан на всяка страница от законния представител на участникът или от изрично 
упълномощено от него лице  и подпечатан на всяка страница с попълнени само 
административни данни .  
18.Списък на документите съдържащи се в плик №1 -подписан от участника. 
Липсата на някой от изброените по-горе документи или представянето им във 
вид, неотговарящ на настоящите условия, не е основание за отстраняване на 
участника и за недопускането му до класиране. Всеки участник в настоящата 
процедура ще бъде уведомен по начина и при условията, предвидени в член 68, 
ал.8 от ЗОП за допуснатите от него нередовности и ще му бъде дадена възможност 
в предвиденият в чл.68, ал.9 на ЗОП срок тези нередовности да бъдат отстранени. 
 
ПЛИК №2: с надпис ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” 
съдържащ задължително: 
 

1.Техническо предложение /техническа оферта/,попълнена  по образец 7 от 
Приложение №4 към документацията за участие, която ще се продава на учасниците, 
подписано от законния представител на участника или от упълномощено от него лице, 
съдържащо сравнителна таблица на предлаганите предпазни средства и/или/ облекла 
спрямо минималните задължителни технически изисквания ,посочени в 
Спецификацията–Приложение №2 , с посочване на производител, модел , технически и 
функционални характеристики.  
            2.Документи удостоверяващи съответствието на предлаганите специални 
предпазните средства и специални облекла, с минимално изискваните от Възложителя 
технически параметри и функционални характеристики съгласно спецификацията на 
поръчката –Приложение №2, като: 
-Каталози съдържащи  технически данни на предлаганата/ните/ от участникът 
стока/ки/:-предпазни средства или специални облекла/изделия/;  
-Сертификати или други еквивалентни документи издадени на производителя/ите, от 
които се установява съответствието на предлаганата/ните/ стока/ки/,с изискванията на 
Възложителя. 
  
Когото участника подава оферта за повече от една обособена позиция, се 
представят пликове  №2 за всяка от позициите за която се участва, като на всеки 
тъкъв плик се надписва и за коя от позициите се отнася.  
Липсата на техническо предложение в плик №2 /две/ във вид, отговарящ на 
настоящите условия, е основание за отстраняване на кандидата/ участника и 
недопускането му до класиране. 
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ПЛИК №3:”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – ЦЕНОВА ОФЕРТА” 
Ценова  оферта на участника попълнена по Образец 8 от Приложение № 4 ;, 
съдържаща:              
 1.ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА която съдържа:  
- Паричната стойност на офертата  в “лева”, до втори знак след десетичната запетая, за 
доставката на предпазните средства от конкретната позиция за която се участва, в която 
стойност  се включват  и всички разходи по изпълнение на поръчката, в т.ч. отстъпки, 
мита такси, други данъци и начисления по действащото българско законодателство, без 
начислен ДДС и  с начислен ДДС/ако участникът е регистриран по ЗДДС/; при условие 
на доставка до краен получател:-съответният склад в сградата на   “МБАЛ-
ПЛОВДИВ”АД,  гр.Пловдив,бул. ”България№234, 
 -Единични цени за всеки отделен артикул представляващ съответната обособена 
позиция на поръчката ,без ДДС и обща стойност без ДДС.. 
 -Декларация, изхождаща от участника в свободен текст, относно валидността на 
ценовата му оферта в календарни дни, като същата трябва да е валидна в срок не по-
кратък от 180 календарни дни от датата на нейното получаване в деловодството на 
Възложителя. 

Оферта с по-малък срок на валидност от обявения в обявлението и в настоящата 
документация ще бъде отхвърлена, като несъответствуваща на изискванията. 
Когото участника подава оферта за повече от една обособена позиция той 
представя за всяка обособена позиция отделна ценова оферта,като представя 
отделен плик №3 за всяка от позициите за която се участва, като на него се 
надписва за коя позиция се отнася.  
 
            Предложението на цената се представя на хартиен носител подписано и 
подпечатано от от представляващият участникът или упълномощено от него лице, както 
и на електронен носител-диск.На подходящо място на диска графично се отбелязва 
името на участника и самостоятелната позиция от предмета на обществената поръчка за 
която се отнася. При несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния 
носител, за валидни се считат записите на хартиен носител. 
 

ВСЯКА СТРАНИЦА НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ СЕ 
ПОДПИСВА ОТ ЗАКОННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УЧАСТНИКА ИЛИ ОТ ИЗРИЧНО 
УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ И СЕ ПОДПЕЧАТВА С ПЕЧАТА НА 
УЧАСТНИКА. 
 
 Представяне на офертите 
             Върху отделния непрозрачен запечатан с ненарушена цялост ПЛИК №1 /едно/ се 
поставя надпис: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”.  
             Върху отделният/те/ непрозрачен/ни/ запечатан/и/ с ненарушена цялост ПЛИК 
/ОВЕ/ №2 /две/ се поставя надпис: ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА” за позиция №........      
             Върху отделния/ите/ непрозрачен/ни/ запечатан/и/ с ненарушена цялост 
ПЛИК/ОВЕ/ №3 /три/ се поставя надпис: ”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за позиция №........... 
Така оформените 3 /три/ или повече пликове, в зависимост от броя на позициите за 
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които се участва, се поставят в четвърти  достатъчно голям непрозрачен плик или 
картонена кутия/кашон ,  след което този четвърти плик или картонена кутия/кашон се 
запечатва. Върху този запечатан непрозрачен четвърти плик или картонена кутия/кашон 
участникът надписва името и адреса на възложителя, предмета на обществената 
поръчка, посочва също така наименованието на подателя /участника/, адрес за 
кореспонденция, телефонен номер и по възможност факс номер и електронен адрес на 
участника, както и за коя /кои/ от самостоятелните позициите се отнася офертата:  

Така оформената оферта с ненарушена цялост се представя на възложителя от 
законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице, чието 
упълномощаване се доказва с представяне на нотариално заверено пълномощно, лично 
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
 При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата 
и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър на 
възложителя, за което на приносителя се издава документ. 
 Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в 
незапечатан или скъсан /с нарушена цялост/ плик. Тези обстоятелства се отбелязват във 
входящия регистър на възложителя, в който се правят записванията относно постъпилите 
оферти на учасниците. 
 Ако се изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите са за сметка на участникът. В този случай той следва да изпрати офертата 
така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди 
изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е 
за кандидата. 
 Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 
адреса и в срока, определен от него.Участникът не може да иска от Възложителя 
съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от 
пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. 

Всички разходи на участникът за участие в процедурата са за негова сметка. 
Разглеждането на офертните документи, тяхното оценяване и класиране се 

извършва в съответствие с правилата и изискванията, отразени в ЗОП. 
При провеждането на процедурата се прилагат и спазват всички изисквания и 

разпоредби на ЗОП и ППЗОП. 
Всички образци в документацията за възлагане на обществената поръчка са 

задължителни и при изготвяне на офертата си всеки участник следва да ги 

използва. 

Всички документи в офертата, които не са представени от участника в 
оригинал или нотариални заверен препис, се заверяват с печат „Вярно с 
оригинала” и се подписват от участника. 

          ІV. Документи, необходими за сключване на договор за възлагане на 
обществена поръчка 

При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка участникът, 
определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 

1.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ, издадено от съответния компетентен съд, 
от което е видно, че членовете на управителното тяло на участника, определен за 
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изпълнител, няма влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната 
или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за 
престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е 
реабилитиран-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ; 

2.УДОСТОВЕРЕНИЕ, , от което е видно, че участникът, определен за 
изпълнител, не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и не е обявен в 
несъстоятелност; 
           3.УДОСТОВЕРЕНИЕ, че участникът, определен за изпълнител, не се намира в 
производство по ликвидация;;  
           4.УДОСТОВЕРЕНИЕ,че участникът не обявен в несъстоятелност; 
          5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ,че участникът не е обявен в  производство по ликвидация 
или се намира в подобна процедура съгласно законодателството на страната, в която 
лицето е установено или регистрирано. 
          6.Удостоверение от което е видно че на участникът не е налагано 
административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци 
през последните 5 години. 
          7..Удостоверение от което да е видно, че участникът няма парични задължения 
към държавата по смисъла на чл.162 ал 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване   на    
задълженията издадено от компетентен орган/НАП/-заверено от кандидата копие. 
          8.Удостоверение за липса на задължения към съответната община по седалището 
на участникът и по седалището на възложителя.  
*Удостоверенията по т.2 , т.3,т.4,т.5, следва да са във една от следните форми : 
а/ документи, издадени от съответните компетентни органи преди сключването на 
договора. 
б) извлечение от електронен регистър, заверено от участника и/или 
в) декларация съгласно законодателството на държавата, в която участника е 
установен. 
 
* Горепосочените официални документи следва да бъдат актуални към датата на 
подписване на договора, а именно: удостоверение за липса на задължение към НАП, 
удостоверение за липса на задължения към съответната община по седалището на 
участника и по седалището на възложителя/ и не по-рано от шест календарни месеца за 
свидетелството за съдимост. 
9.Декларация за липса на обстоятелствата  по чл. 47, ал. 5 т.1 и 2  от ЗОП по образец   5 
от приложение №4.  
10.Гаранция  за изпълнение на договор  в размер на 2% /два процента/ от стойността на 
договора за обществена поръчка без ДДС и се представят в една от формите, съгласно 
член 60 от ЗОП: 

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД, град 
Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , 
банкова сметка /IBAN/ BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; 
или 

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от 
българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, 
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със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на сключения договор, с 
възможност да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-
гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на 
Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. 
Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез 
българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи 
по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното 
им усвояване – са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и 
заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на 
гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

Спечелилият обществената поръчка участник сам избира сам формата на 
гаранцията за изпълнение на договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
        / образци на необходими за представяне на офертата документи /     
 
Образец 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: 
- «Закупуване на нови, по-модерни лични предпазни средства и специално работно 

облекло за нуждите на работещите в „МБАЛ-Пловдив“ АД, гр.Пловдив» 
 До:   «МБАЛ –ПЛОВДИВ»АД  – гр. Пловдив, бул.»България» № 234   Изпълнителен 
директор доц.д-р Георги Йорданов Йорданов 
( 
От.......................................................................,ЕИК.....................................,със седалище : 
гр. ..................................................... и адрес на управлението :ул. .........................., No. 
…тел.: ........ / ............. факс: ......./ ......... 
Индитификационен № по ДДС.................... 
 

Разплащателна сметка:     
BIK: ............; IBAN: .........................................;                                     
банка: ............................... – град/клон/офис: ................................  

При банка:……………………………………………. 
 

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
   С настоящото Ви представяме нашата   Оферта за участие в обявената от Вас процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: «Закупуване на нови, по-модерни лични 
предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на работещите в „МБАЛ 
Пловдив“ АД, гр.Пловдив», а именно за позиция/и/: 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и 
условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия 
и ги приемаме без възражения. 
Запознати сме с проекта на договора и общите условия на договора, приемаме ги без 
възражение и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения 
срок и ще изпълним поръчката за ...............................дни. 
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Дата: ...........…..    ПОДПИС и ПЕЧАТ:  ........................................                                                      
 
 
 
 
Образец 2 
                                                       ДЕКЛАРАЦИЯ 

за отсъствие на обстоятелства по 47, ал. 1 т.1 букви а, б, в, г, д , ал. 2 т.2 а, т.5 от ЗОП 
 

Подписаният ................................................................................................................. 
(трите имена) 

………………………………………………………………………………………… 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност) 

на участник: ………………………………………………………………………… 
(наименование на участника / подизпълнителя – юридическо лице) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) 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.Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка. 

3.Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 
във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.  

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в 
7-дневен срок от настъпването им.  

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни данни. 

 

 
гр.: ……………                              ДЕКЛАРАТОР:  
Дата: ………….                                                          (подпис) 
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Образец 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелства по чл. 47,  ал. 1 т.1, т.2, ал. 2 т.1, т.3, т.4  от ЗОП 

Подписаният ......................................................................................... 
(трите имена) 

………………………………………………………………………………………… 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност) 

на участник: ………………………………………………………………………… 
(наименование на участника / подизпълнителя – юридическо лице) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Участникът, когото представлявам:  

1) не е обявен в несъстоятелност;  

2) не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони 
и подзаконови актове;  

3) не е в открито производство по несъстоятелност, както и не е сключил 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) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за 
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен;  

5) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи 
чужденци през последните до 5 години 

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в 
7-дневен срок от настъпването им.  

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни данни. 
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Дата: ………….                                                        (подпис) 
 
 
 
 
Образец 4 
                                                   Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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

 

Подписаният ......................................................................................... 
(трите имена) 

………………………………………………………………………………………… 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност) 

на участник: ………………………………………………………………………… 
(наименование на участника / подизпълнителя – юридическо лице) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1.Не съм свързано лице  по смисъла на § 1, т.23а от Допълнителната разпоредба на 
Закона за обществените поръчки с ................................................... .................................. 
(посочете трите имена на  Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в 
организацията на Възложителя; 

2.Не съм сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Законът за предотвратяване  и 
установяване на конфликт на интереси. 

 

 

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в 
7-дневен срок от настъпването им.  

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни данни. 

 

 

 

гр.: ……………                            ДЕКЛАРАТОР: 
Дата: ………….                                                        (подпис) 
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Образец 5 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
По  чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП 

 
Долуподписаният/та......................................................................................................... 
ЕГН......................................., притежаващ /а лична карта №.........................................., 
издадена на .......................................от МВР - гр.............................................................., 
адрес:...................................................................................................................................., 
представляващ ...................................................................................................................., 
в качеството си на ............................................................................................................... 
седалище............................................................. адрес на управление:............................. 
..........................................................., тел./факс.................................................................., 
вписано в търговския регистър при....................................................................... 
съд/Агенция по вписванията ......................................, по фирмено дело №................... 
/.....................г., ЕИК по БУЛСТАТ........................................................... 
 

ДЕКЛАРИРАМ,  ЧЕ: 
 

    - при изпълнението на горепосочената обществена поръчка. При възлагане на 
обществена поръчка с предмет : -« Закупуване на нови, по-модерни лични предпазни 
средства и специално работно облекло за нуждите на работещите в „МБАЛ Пловдив“ 
АД, гр.Пловдив» 
 - подизпълнител/и ще бъде/бъдат ......................................................................... 
............................................................................................................................................., 
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в 
процедурата; 
          - дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде 
...............% от общата стойност на поръчката. 
- Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на подизпълнителя 
като за свои действия, бездействия и работа. 
  
 Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс на Република България. 
 
 
 
Дата:...................                                                       Декларатор:................................. 
                                                                                                          /подпис и печат/ 
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Образец 6 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 
 

Подписаният/ната  
……………………………………………………………….…………………. 

( трите имена и ЕГН) 
 
в качеството си на 
………………………………………………………………......................……. 

                  (длъжност) 
 
на  подизпълнителя 
…………………………………………………..................................................………………
…...........................................................................................................………………. 

(наименование на подизпълнителя) 
 
            ДЕКЛАРИРАМ:  
 
           Че съгласен съм да участвам  като подизпълнител 
на.................................................................................,за изпълнение на ......................... 
.........................с дял от ..............% в  открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на 
общественапоръчка с предмет:-«Закупуване на нови, по-модерни лични предпазни 
средства и специално работно облекло за нуждите на работещите в „МБАЛ Пловдив“ 
АД, гр.Пловдив» 

   
 
 
 
 
Дата:….......……....                                       ДЕКЛАРАТОР: .............................................         
                                                                                            
                                                       /подпис, печат/ 
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Образец 7 
 
                                 ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
  
от………………………………………….…………………………....……......................………… 
                                                       (наименование на участника) 

ЕИК………………………………с адрес на управлението………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 
за  участие  в  открита  процедура  за  възлагане  на обществена  поръчка  с  
предмет: «Закупуване на нови, по-модерни лични предпазни средства и специално 
работно облекло за нуждите на работещите в „МБАЛ-Пловдив“ АД, гр.Пловдив» 
 

 
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената 

поръчка, в частта й за следната обособена позиция – № …(номер) ……………………. 
(наименование), по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет: 
 

1.Техничeско предложение за предлаганите лични предпазни средства и 
специално работно облекло:  

** За доказване на съответствието на предлаганите лични предпазни средства и 
специално работно облекло с описаното в Техническата спецификация на Възложителя 
представяме в табличен вид (на хартиен и на оптичен носител)нашето техническо  
Предложение съдържащо: Наименование на обособената позиция, посочени от 
Възложите, единица мярка,количество,работна характеристика и качества на 
предлаганата  от нас  стока,нейният произход и производител. 
  

№ 
по 
ред 

Наименование на материала 
Единица 

мярка 
Количество 

Работна характеристика,качества,произход и 
производител 

1 
Рентгенова престилка-оловен 
еквивалент 0.5 мм Pb брой 7  

2 

Рентгенова престилка-
двустранна,оловен еквивалент 
0.5 мм Pb брой 17  
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3 

Елек с пола -комплект за 
рентгенова защита, оловен 
еквивалент 0.5 мм Pb брой 1  

4 
Рентгенова яка, оловен 
еквивалент 0.5 мм Pb брой 20  

5 
Ръкавици за рентгенова защита, 
оловен еквивалент 0.5 мм Pb чифт 9  

6 

Очила със защита отстрани 
180°,панорамна защита, оловен 
еквивалент 0.75 Pb брой 32  

7 

Медицинско силиконово 
операционно сабо-без горни 
отвори  чифт 183  

8 
Медицинско силиконово  сабо-с 
горни отвори чифт 571  

9 
Биполярни /Диелектрични/ 
обувки чифт 6  

10 
Биполярни /диелектрични/ 
ръкавици чифт 6  

11 
Работни обувки с висока защита  
за дърводелци чифт 2  

12 
Работни, обувки с висока 
защита, с метално бомбе   чифт 3  

13 
Работни обувки с висока защита 
с гумена подметка  чифт 4  

14 

Работни обувки с висока защита-
/с бомбе и пластина 
водоотблъскващи/ чифт 2  

15 
Термично /за защита от студ/ 
облекло брой 1  

16 
Термични /за защита от студ/ 
боти чифт 9  

17 Ботуши от каучук и гума чифт 25  

18 Гумени престилки брой 24  

19 Предпазни очила хирургични брой 160  

20 
Хирургичен шлем-к-т с 
предпазител, прозрачен брой 38  

21 

Предпазни очила при работа с 
ултравиолетово облъчване 
/цветозащитни/ брой 5  

22 
Предпазни очила при работа с 
високо честотен ток/радар брой 5  
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терапия-сантиметрови вълни/ 

23 

Профилактични еластични 
чорапи със средна компресия- 
дълги чифт 147  

24 
Неопренов колан-стабилизатор с 
вградени биомагнити брой 110  

25 
Стабилизатор за гръб и раменен 
пояс брой 43  

26 

Операционна престилка -
двойноподсилена отпред, 
антибактериална, 100% защитна, 
антимикробна, многократна 
стерилизация брой 183  

27 

Операционна престилка с 
вградени нишки за отвеждане на 
статично електричество, 
непромокаема, антимикробна, за 
многократна стерилизация брой 60  

28 

Хирургично работно облекло-
комплект туника и панталон с V 
образно деколте, реинфорсиран, 
многократна стерилизация брой 282  

29 
Предпазни очила за 
видеодисплей брой 78  

30 Противогазова маска защитна брой 3  

31 

Защитен медицински елек за 
пропускане на температура в 
една посока брой 754  

 
       2.Всички договорени предпазни средства и работно облекло които ще доставим  ще          
ще отговарят на посочените към отделните артикули стандарти, съгласно  Техническата 
спецификация на Възложителят.Всички артикули, за които са посочени стандарти, ще 
имат съответната маркировка и /  или да са придружени със сертификат за съответствие 

3.Приемаме условието, срокът за изпълнение на доставките да бъде не по-голям от 30 
дни от денят на сключването на договора. 
 
 

 

 
 

 
Дата:…………2014 г.   Име, подпис и печат:…………………. 
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Образец 8 
                           
 
                         Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 
 
 
 
от  
…………………………………………….…………………………....……......................………… 
                                                       (наименование на участника) 

ЕИК………………………………с адрес на управлението………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 На основание за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Закупуване на 
нови, по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите 
на работещите в „МБАЛ-Пловдив“ АД, гр.Пловдив, бул.”България”№234 
 
Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на обособена позиция №.................    и 
 
П Р Е Д Л А Г А М Е : 
 

1.Общата стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция №............... : 
...................лв.( .....................................лева ), без ДДС   
                                                                                       /цифром/              /словом/ 
и ..........................лв.(......................................................................................................лева /, 

с включен ДДС, 
         /цифром/              /словом/ 

 съгласно Спецификацията  и количествена сметка на поръчката   
 
2.Единични показатели за ценообразуване на доставките, съгласно 
Спецификацията на поръчката  са, както следва: 
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№ 
по 
ред 

Наименование на доставката 
Единица 

мярка 
Количество 

Единична 
цена без 

ДДС 

Обща 
стойност 
без ДДС 

1 Рентгенова престилка-оловен еквивалент 0.5 мм Pb брой 7   

2 
Рентгенова престилка-двустранна,оловен еквивалент 0.5 
мм Pb брой 17   

3 
Елек с пола -комплект за рентгенова защита,оловен 
еквивалент 0.5 мм Pb брой 1   

4 Рентгенова яка,оловен еквивалент 0.5 мм Pb брой 20   

5 
Ръкавици за рентгенова защита, оловен еквивалент 0.5 
мм Pb чифт 9   

6 
Очила със защита отстрани 180°,панорамна защита, 
оловен еквивалент 0.75 Pb брой 32   

7 

Медицинско силиконово операционно сабо-без горни 
отвори-Анатомично, ортопедично, антистатично, 
противоплъзгащо ходило, третиране с дезинфектант и 
стерилизация до 138°, богата цветова гама чифт 183   

8 

Медицинско силиконово  сабо-с горни отвори-
Анатомично, ортопедично, антистатично, 
противоплъзгащо ходило, третиране с дезинфектант и 
стерилизация до 138°, богата цветова гама чифт 571   

9 Биполярни/Диелектрични/ обувки чифт 6   

10 Биполярни/диелектрични/ръкавици чифт 6   

11 Работни обувки с висока защита  за дърводелци чифт 2   

12 Работни обувки с висока защита, с метално бомбе   чифт 3   

13 Работни обувки с висока защита с гумена подметка  чифт 4   

14 
Работни обувки с висока защита-/с бомбе и пластина 
водоотблъскващи/ чифт 2   

15 Термично /за защита от студ/облекло брой 1   

16 Термични /за защита от студ/боти чифт 9   
17 Ботуши от каучук и гума чифт 25   

18 Гумени престилки брой 24   

19 Предпазни очила хирургични брой 160   

20 Хирургичен шлем-к-т с предпазител, прозрачен брой 38   

21 
Предпазни очила при работа с ултравиолетово 
облъчване /цветозащитни/ брой 5   

22 
Предпазни очила при работа с високо честотен ток/радар 
терапия-сантиметрови вълни/ брой 5   

23 
Профилактични еластични чорапи със средна 
компресия- дълги чифт 147   

24 Неопренов колан-стабилизатор с вградени биомагнити брой 110   
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25 Стабилизатор за гръб и раменен пояс брой 43   

26 

Операционна престилка -двойноподсилена 
отпред,антибактериална,100% защитна, антимикробна, 
многократна стерилизация брой 183   

27 

Операционна престилка с вградени нишки за отвеждане 
на статично електричество, непромокаема, 
антимикробна, за многократна стерилизация брой 60   

28 

Хирургично работно облекло-комплект туника и 
панталон с V образно деколте, реинфорсиран, 
многократна стерилизация брой 282   

29 Предпазни очила за видеодисплей брой 78   
30 Противогазова маска защитна брой 3   

31 
Защитен медицински елек за пропускане на температура 
в една посока брой 754   

 
3.Начин на плащане съгласно условията предложени в проекта на договор. 

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

             
IBAN: ……………..............................................................................................………… 

 Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това 
число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните 
срокове и не подлежи на увеличение.  

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията по процедурата и остават непроменени за целия период на строителство. 

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще 
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на 
предложението. 
            Срокът на валидност на тази ни ценова оферта е ….....................………календарни 
дни, /не по-малко от 180 дни/,след крайния срок  за получаване на офертата ни  в 
деловодството на възложителят. 

 
   

            
 Дата.....................                                                         Подпис:..................................... и печат 
                                                                      /име и фамилия на представляващия участника/ 
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Приложение №5 
 

 ПРОЕКТ! 
 

 
ДОГОВОР №. 

 
          Днес ……………….. в гр.Пловдив на основание чл.183 от Законът за задълженията и 
договорите  във връзка с чл.74 от Законът за обществените поръчки и Решение № 
................/................г. на Изпълнителният директор на “МБАЛ-ПЛОВДИВ” АД, се сключи 
настоящият договор между: 

          1."МБАЛ - Пловдив" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. 
"България" №234, ЕИК 115532049, ИН по ДДС BG 115532049, представлявано от Доц.д-р 
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ –Изпълнителен директор на дружеството, наричано 
по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”/КУПУВАЧ, от една страна и 

    2.“...........................................................................................................” със седалище и 
адрес на управление.......................................................... с ЕИК ......................................., 
представлявано от .................................................................................................................... 

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. 

1..................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................. 
ит.н............................................................................................................................................ 

/изписват се дословно- видът и количеството от лични предпазни средства, специално 
медицинско работно облекло и/или/ обувки от съответната обособена  позиция/и/./ 

за които Изпълнителят е определен да достави, в резултат от класирането на 
участниците в откритата процедура на обществена пъръчка ,която е част от  ППРРООЕЕККТТ  
BBGG005511PPOO000011--22..33..0033--00228855--CC00000011,,сс  ннааииммееннооввааннииее  ннаа  ппррооееккттаа  ББееззооппаассеенн  ттрруудд  вв  
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""ММББААЛЛ  ППллооввддиивв""ААДД””, съгласно договор за Безвъзмездна помощ №  ESF-2303-06-
11021 между Агенция по заетостта и “  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ ”   АД , срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
задължава да изплати уговорената в чл.9 от договора цена. 

ІІ.СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 
……………(словом………………….) месеци/календарни дни, считано от датата на 
подписването му. 

Чл. 3. Личните предпазни средства и/или/ специалното медицинско облекло 
и обувки се доставят на административния адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :-гр. Пловдив, 
бул. "България" №234 

ІІІ. КАЧЕСТВО И НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

Чл. 4. Качеството и характеристиките на личните предпазни средства по вид, 
наименование и точна идентификация, специалното медицинско работно облекло и 
обувки да отговаря на приетите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническата и Ценова оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на съответната обособена позиция/и/№....№№№№, 
съставляващи неразделна част от договора – Приложения №2 и №3.   

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките, предмет на 
договора, в количество, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок от ........ 
(..................)  календарни дни, считано от датата на подписване на договора. 

(2) В рамките на срока на договора, при необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 
да подаде заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на допълнителна доставка. 

(3) С подписването на договора, или при заявката по ал.2 страните уточняват 
вида,количествата, или ръст, размер и цвят за всеки отделен артикул, предмет на 
договора в писмена форма. 

Чл. 6. При приемането на................. /личните предпазни средства/ специалното 
медицинско облекло/ и/или обувки/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се изготвя и подписва от 
представители на двете страни приемо-предавателен протокол. 

Чл. 7. Опаковката е стандартна, обичайна за предмета на доставката и е 
включена в цената. Тя следва да осигурява запазване на целостта и да изключва 
повреди на защитните средства,облеклата, обувките и личните предпазни средства при 
транспортирането им. 

Чл. 8. При доставката на .........../работните облекла,/обувки и/или лични 
предпазни средства/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги предава на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протоколи 
за изпитване, сертификати за произход и съответствие,  указания за употреба, 
почистване и третиране. 

ІV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 9.(1) Договорените доставни единични цени без и ДДС за ......../личните 
предпазни средства/ и/или специалното медицинско  облекло и обувки/,от 
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съответната/те/ обособена/и/ позиция/и/ на поръчката съгласно приетото от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
съответната обособена позиция на поръчката ,са както следва: 

За.............................................................................................................лева. 

За.............................................................................................................лева. 

За.............................................................................................................лева. 

 

(2) Общата цена за доставка на стоките от обособената позиция/и 

1..................................................................................................................................................., 
предмет на договора, е в размер на ............................... 
(......................................................................) лева,без ДДС и в размер на 
............................... (......................................................................)лева  с начислен ДДС и 
включва всички разходи, необходими за цялостното изпълнение на доставката, 
включително транспортните разходи до мястото за изпълнение/.Ако обособените 
позиции за които се сключва договора са повече от една те се изписват отделно и 
подробно в последователноста им съгласно редът  им в Спецификацията на 
поръчката/под номера 2,3 и т.н. 

  

Чл. 10. (1) Разплащанията се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по банков път, 
след доставка в пълен обем. 

(2) Възнаграждението по чл.9, ал.2 се изплаща в срок до 60 календарни дни след 
извършване на доставката, приемането й с двустранно подписан без забележки  
приемо-предавателен протокол   и след представяне на оригинална данъчна фактура, 
съдържаща всички необходими реквизити и визуална идентификация, съгласно 
условията на този договор. 

(3) Договорената цена, посочена в чл.9  е твърда и не подлежи на промяна. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави договорените специални 
работни облекла, обувки и лични предпазни средства в количество и качество, съгласно 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в срока по чл. 5, ал. 1. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява предмета на доставката при 
подходящи условия до предаването му на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Доставеното следва да отговаря на техническите характеристики, посочени в 
Техническото задание и Техническото и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за 
позиция/позиции/№....№№№№. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява за своя сметка транспорта 
на стоките до посочения в чл. 3 от настоящия договор адрес. 
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Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената по договора, съгласно 
определените в чл. 10 начин и срок на плащане. 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме доставеното, ако то 
отговаря на договорените изисквания. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от 
изискуемото качество на доставката, да откаже приемането на част или на цялото 
количество, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, като при 
необходимост се извършва лабораторен анализ от независима оторизирана 
лаборатория. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши проверка относно качеството на 
доставените стоки. 

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши дължимото плащане по 
реда и в срока по чл.  10 от договора. 

VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.16.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява съвестно и 
добронамерено своите задължения, определени с този договор и относимите 
нормативни актове, което гарантира с представената гаранция за изпълнение на 
договора в размер на 2% от договорната цена или сума за съответната позиция в 
размер на……….………………. (словом………………………………………….) лева. 

            (2)  Гаранцията е учредена под формата на ………………………………… 

(3) Гаранцията се освобождава, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил 
точно, качествено и в срок задълженията си по настоящия договор. 

Чл.17. Гаранционният срок на доставените лични предпазни средства и 
работно облекло се определя съобразно характеристиките на всеки от продуктите по 
приложен към приемо-предавателните протоколи опис. 

Чл. 18. (1) В случаите, когато при приемането на доставката бъдат констатирани 
липси, констатациите се отразяват в протокол, подписан от страните по договора. 

(2) Рекламации по отношение на количеството на доставката се предявяват 
писмено, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на приемането на доставеното от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите когато артикулите са пакетирани и при приемането им с 
приемо-предавателен протокол не би могло да се установи точното количество. 

(3) В срок от 7 (седем) работни дни от получаване на рекламацията по 
отношение на количеството по ал. 2 или от датата на подписване на протокола по ал. 1 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави липсващите количества артикули. 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за явни и скрити недостатъци (рекламации 
по отношение на качеството) на доставените стоки, възникнали в рамките на 
гаранционните срокове, и се задължава да ги замени с нови без недостатъци или да 
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отстрани недостатъците за своя сметка в срок до 7 (седем) работни дни, считано от 
датата на получаване на рекламацията. 

Чл. 20. В случаите на качествена и/или количествена рекламация всички 
разходи за транспорт и престой по връщането и заменянето на стоките са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 21. За дата на изпълнение на доставките по този договор се счита датата на 
предаване, вписана в приемателно-предавателния протокол по чл. 6. 

 

 

 

VIII. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 22. При забава на плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0.2 % от стойността на забавеното плащане за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 % от размера на просроченото задължение. 

Чл. 23. При забавено изпълнение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2 % от стойността на забавената 
доставка/рекламация  за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност. 

Чл. 24. При забавено изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължило повече от 
20 (двадесет) календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно 
договора, без да дава допълнителен срок за изпълнение, като освен неустойката за 
забава има право да получи и неустойка за неизпълнение в размер на 10 % от общата 
цена по чл. 2, ал. 1 на договора.  

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди 
и пропуснати ползи по общия ред, в случай, че те превишават размера на предвидените 
неустойки. 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 26. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, 
изразено в писмена форма. 

Чл. 27. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните, 
договорът може да бъде развален от изправната страна с 15 (петнадесет) дневно 
писмено предизвестие до неизправната страна. 

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 28. (1) Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на 
непреодолима сила, изпълнението на задълженията по него на всяка от страните се 
спира за времето на действие на непреодолимата сила. 

(2) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, което възниква след подписването на този договор, като пожар, 
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наводнение или друго природно бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански 
вълнения, състояние на война, ембарго и др. 

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор 
поради непреодолима сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок до 7 (седем) 
работни дни писмено да уведоми другата страна за непреодолимата сила и 
евентуалните последствия от нея за изпълнението на този договор. В случай, че не 
изпрати такова известие, страната дължи обезщетение за щетите от това. 

Чл. 29. Във връзка с чл.1.7 от Общите условия към Договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по проект:  ППРРООЕЕККТТ  BBGG005511PPOO000011--22..33..0033--00228855--CC00000011„„  
ББееззооппаассеенн  ттрруудд""ннааииммееннооввааннииее  ннаа  ппррооееккттаа  ББееззооппаассеенн  ттрруудд  вв  ""ММББААЛЛ  ППллооввддиивв""ААДД””  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да съблюдават и спазват 
разпоредбите на чл.чл. 1, 3, 4, 5, 6 и 14 от Общите условия към финансираните по 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приложение № 1 от настоящия 
договор. 

Чл. 30.(1) За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.  

(2) Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или 
изпълнението на този договор, ще се решават от страните с преговори за постигане на 
споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване 
по реда на Гражданско-процесуалния кодекс пред компетентния български съд по 
седалището на Възложителя. 

Чл. 31. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и 
изпълнението на този договор ще се третират от страните като поверителна 
информация, доколкото в законодателството не се изисква регистрирането или 
публикуването на дадена информация.  

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по 
един за всяка от страните. 

Неразделна част от този договор са:  

Приложение № 1 – Разпоредби от Общите условия към финансираните по ОП 
„Развитие на човешките ресурси” договори за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, които според чл. 1.7. от Общите условия задължително следва да се спазват и 
съблюдават от Бенефициента и всички изпълнители на дейностите по финансирания по 
ОП „Развитие на човешките ресурси”  , съгласно договор за Безвъзмездна помощ № 
ESF ESF-2303-06-11021,сключен между Агенция по заетостта и “  

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ ”   АД ,по  
ППРРООЕЕККТТ  BBGG005511PPOO000011--22..33..0033--00228855--CC00000011 с наименование “ Безопасносен на труд в 
„МБАЛ-Пловдив” АД” . 

Приложение/я/ № 2 – ,,Техническо предложение -техническа оферта за изпълнение на 
позиция/и/ №№; 

Приложение/я/ № 3 – ,,Ценово предложение на изпълнение на позиция/и/ №№; 
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................................                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: ................................ 
 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ: ........................................... 

                      /ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ/ 
 
 

 

 

Приложение № 1 към Договор за доставка   

 

 

        

 

РАЗПОРЕДБИ ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  КЪМ ФИНАНСИРАНИТЕ ПО 
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ДОГОВОРИ ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОИТО 
СПОРЕД ЧЛ. 1.7. ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА ДА СЕ 
СПАЗВАТ И СЪБЛЮДАВАТ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА И ВСИЧКИ 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ФИНАНСИРАНИЯ ПО ОП 
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” КЪМ ДОГОВОР ESF-2303-06-
11021,сключен между Агенция по заетостта и “  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ ”   АД , ППРРООЕЕККТТ  BBGG005511PPOO000011--22..33..0033--00228855--
CC00000011 с наименование “ Безопасносен на труд в „МБАЛ-Пловдив” АД” . 
 
 

ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1 ЧЛЕН 1. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта  съобразно описанието на проекта, 
съдържащо се в Приложение II и с оглед изпълнение на предвидените в него 
цели. 

Бенефициентът трябва да изпълни проекта с грижата на добър стопанин, при 
спазване на изискванията за ефикасност, прозрачност и старание, в съответствие 
с най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор. За тази цел 
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Бенефициентът трябва да осигури  всички финансови, човешки и материални 
ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на проекта и предвидени в 
описанието на проекта. 

Бенефициентът изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един 
или повече партньори, ако такива са посочени в описанието на проекта  и 
договора.  

Партньорите участват в изпълнението на проекта и техните разходи са 
допустими на същото основание както разходите, направени от Бенефициента. 
Основната част от проекта се осъществява от Бенефициента и, ако е приложимо, 
от неговите партньори. 

Бенефициентът има право да сключва договори с изпълнители за 
осъществяването на ограничена част от проекта, ако естеството на проекта 
изисква това. За тези случаи Бенефициентът се задължава да прилага 
процедурите за възлагане на договори съгласно Постановление №69 от 
11.03.2013 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на 
изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и 
бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните 
фондове или Закона за обществените поръчки и нормативните актове по 
прилагането му в случаите, когато се явява възложител по смисъла на чл. 7 от 
Закона за обществените поръчки.  

 Бенефициентът и Договарящият орган са единствените страни (наричани за 
краткост “страните”) по договора. Договарящият орган не признава 
съществуването на договорна връзка между него и партньорите или 
изпълнителите на Бенефициента. Само Бенефициентът е отговорен пред 
Договарящия орган за изпълнението на проекта.  

Бенефициентът гарантира, че условията, приложими към него по силата на 
членове 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 12, 14 и 15 се отнасят и до неговите партньори, а 
условията по членове 1, 1, 1, 1, 1 и 14 до всички негови изпълнители. Той е 
длъжен да включи разпоредби в този смисъл в договорите, които сключва с тези 
лица. 

1 ЧЛЕН 2 - ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ФИНАНСОВИ И 

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ 

Бенефициентът трябва да предоставя на Договарящия орган, Управляващия 
орган и Сертифициращия орган цялата изисквана информация относно 
изпълнението на проекта в срок от 5 работни дни от поискването й. 

Ако Договарящият/Управляващият орган извършва текуща или последваща 
оценка на проекта, Бенефициентът се задължава да предостави на 
Договарящия/Управляващия орган и/или на лицата, упълномощени от него, 
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цялата документация или информация, която би спомогнала за успешното 
провеждане на оценката, както и да му предостави правата за достъп, 
предвидени в член 14.4. 

Страна по договора, извършила или възложила извършване на оценка в рамките 
на проекта, предоставя копие от доклада за оценката на другата страна.  

Бенефициентът се задължава да изготви междинни доклади и заключителен 
доклад. Тези доклади се състоят от техническа част и финансова част и се 
изготвят съгласно образеца от Ръководството на бенефициента за изпълнение на 
договори по процедура BG051PO001-2.3.03 ”Безопасен труд” Те се отнасят до 
проекта като цяло, без оглед на това каква част от него е финансирана чрез 
безвъзмездна финансова помощ. Докладите трябва да съдържат пълна 
информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към 
доклада се прилага опис на разходооправдателните документи, придружен с 
копия на всички разходи, направени през периода, за който се отнася докладът, с 
информация за наименованието, размера, съответното перо в бюджета на 
проекта и посочване на разходооправдателния документ. Доказателствата за 
прехвърляне на собствеността, предвидени в член 7 се прилагат към 
заключителния доклад. 

 Докладите се изготвят на български език.  

Междинни доклади се представят заедно с всяко искане за междинно плащане.   

– Заключителният доклад се изпраща до два месеца след изтичане 
на срока на изпълнение на дейностите по проекта. Срокът за 
представяне на заключителния доклад може се удължава до четири 
месеца с предварително одобрение от Договарящия орган, когато 
седалището на Бенефициента не е на територията на Република 
България. 

Ако Бенефициентът не предаде междинните и заключителния доклад на 
Договарящия орган по указания в чл.2.4 от настоящите общи условия формат и в 
предвидения в член 2.5 от настоящите общи условия срок и не изготви 
приемливо и изчерпателно писмено обяснение относно неизпълнението на това 
си задължение, Договарящият орган има право да прекрати договора по реда на 
член 11.2 а) и да изиска връщане на  недължимо платените суми. 

1 ЧЛЕН 3 – ОТГОВОРНОСТ 

Договарящият орган не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на 
служителите или имуществото на Бенефициента по време на изпълнение на 
проекта или като последица от него. Договарящият орган не дължи обезщетения 
или допълнителни плащания извън предвидените по договора, свързани с 
подобни вреди или наранявания. 
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Бенефициентът поема цялата отговорност към трети лица, в това число и 
отговорност за вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица 
по време на изпълнение на проекта или като последица от него.  Договарящият 
орган не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие 
нарушение на нормативни изисквания от страна на Бенефициента, неговите 
служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на 
нарушение на правата на трето лице. 

1 ЧЛЕН 4 – КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Бенефициентът се задължава да предприеме всички необходими мерки за 
избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Договарящия 
орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 
подобен конфликт. 

Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно 
изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, е компрометирано 
поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата 
или националната принадлежност, икономически интереси или други общи 
интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/ 
2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на 
Европейската общност, изменен с  Регламент на Съвета (EO, Евроатом) 
1995/2006 г.. 

1 ЧЛЕН 5 - ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

При спазване на разпоредбата на член 14, Договарящият орган, Управляващият 
орган, Сертифициращият орган и Бенефициентът се задължават да запазят 
поверителността на всички поверително предоставени документи, информация 
или други материали, съгласно чл. 3, параграф 3 от Регламент 1998/2006 и/или 
чл. 10, параграф 2 от Регламент 800/2008 (ако е приложимо), но за срок не по-
малко от три години след приключването на оперативната програма в 
съответствие с чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета  1083/ 2006. 
Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени 
на Договарящия орган, като спазва същите изисквания за поверителност. 

При реализиране на своите правомощия Договарящият орган, Управляващият 
орган, Сертифициращият орган, Бенефициентът и Европейската комисия спазват 
изискванията за защита на  личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 от 
Регламент на Комисията  1828/08.12.2006 г. и приложимото национално 
законодателство. 

1 ЧЛЕН 6 - ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

6.1.  Бенефициентът се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на 
факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален 
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фонд. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с 
приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от 
Регламент на Комисията   1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството 
за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”.  

6.2. Във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и на конференции и 
семинари, Бенефициентът е длъжен да уточни, че проектът е получил финансиране 
от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”.  

6.3. Бенефициентът упълномощава Договарящия/Управляващия орган, националните 
одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 
измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват 
неговото наименование и адрес, предназначението на отпуснатата безвъзмездна 
финансова помощ, максималния размер на помощта и съотношението на 
финансиране на допустимите разходи по проекта, съгласно предвиденото в член 
3.3 от договора.  

1 ЧЛЕН 7 - ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ/ПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ЗАКУПЕНОТО 

ОБОРУДВАНЕ 

Правото на собственост, включително правата на интелектуална и индустриална 
собственост върху резултатите от проекта, докладите и други документи, 
свързани с него, възникват за Бенефициента. 

Независимо от разпоредбите на член 7 и при спазване на разпоредбата на член 1, 
Бенефициентът предоставя на Договарящия орган, Управляващия орган и 
Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската 
комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата 
и външни одитори правото да ползват свободно и съобразно обхвата на 
проверката всички документи, свързани с проекта, независимо от формата им, 
при условие, че с това не се нарушават съществуващи права на интелектуална и 
индустриална собственост. 

Когато седалището на Бенефициента не е в страната, където се изпълнява 
проектът и ако в договора не е предвидено друго, най-късно до края на срока за 
изпълнение на проекта оборудването, превозните средства и активите, закупени 
със средства от бюджета на проекта, трябва да се прехвърлят на местните 
партньори на Бенефициента или на целевата група по проекта. Копия от 
документите за прехвърляне на превозните средства, оборудването и активите се 
прилагат към заключителния доклад. Такива документи се съхраняват за целите 
на контрола във всички останали случаи. 
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1 ЧЛЕН 8 – ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

8.1 Всякакви промени в текста на Договора, вкл. на приложенията към него, се 
правят в писмена форма посредством допълнително споразумение в 
съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Постановление 121/ 31.05.2007 г. на 
Министерския съвет. 

Ако изменението е поискано от Бенефициента, последният трябва да представи 
искането си на вниманието на Договарящия орган в едномесечен срок преди 
предвидената дата на  влизане на поправката в сила, освен ако са налице особени 
обстоятелства, надлежно обосновани от Бенефициента и приети от Договарящия 
орган. 

8.2 В случаите когато промяната в бюджета или описанието на проекта не засяга 
основната цел на проекта, а финансовият ефект от нея се ограничава до 
прехвърляне на средства в рамките на един бюджетен раздел или промяна до 15 
% на договорения размер на бюджетните раздели / при прехвърляне на средства 
между същите/, която промяна няма да попречи за постигане на планираните 
резултати, Бенефициентът има право да приложи изменението, за което 
уведомява писмено Договарящия орган.  

.  Задължително подписване на допълнително споразумение при промяна на 
първоначалните стойности на бюджетните пера се изисква, когато се извършва 
преразпределение на средствата в бюджета на проекта, водещо до: 

- увеличаване или намаляване с повече от 15 % на договорените в бюджета 
стойности по бюджетни раздели; 
- появата на нови бюджетни пера / видове разходи/, които не са договорени с 
първоначалния бюджет; 
 

Недопустими са промени в бюджета на договора при увеличаване на 
първоначално договорения процент и размер на безвъзмездната финансова 
помощ по договора и/или при превишаване на средствата по бюджетни 
раздели, за които има нормативно определен процент. 

 

Промени на име, адреси, банкови сметки и обслужващи одиторски фирми 
подлежат само на уведомление, Договарящият орган има право да провери 
правосубектността на Бенефициента при смяна на името, да се противопостави 
на избора на банкова сметка или одиторска фирма.  

8.3 Сключено допълнително споразумение не може да има за цел или като резултат 
внасяне на изменения в договора, които биха поставили под въпрос решението 
за отпускане на безвъзмездната финансова помощ или биха представлявали 
нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите. Увеличаване на 
максималния размер на безвъзмездната финансова помощ, предвиден в член 3.3 
от договора е недопустимо. 
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1 ЧЛЕН 9 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА 

Правата и задълженията по договора не могат да бъдат прехвърляни или възлагани на 
трето лице без предварително писмено одобрение от Договарящия орган. 

1 ЧЛЕН 10 - УДЪЛЖАВАНЕ, СПИРАНЕ, ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И КРАЕН 

СРОК НА ДОГОВОРА 

10.1. Бенефициентът е длъжен да уведоми незабавно Договарящия орган за 
възникването на обстоятелства, които могат да възпрепятстват или забавят 
изпълнението на проекта. Бенефициентът може да поиска удължаване на срока 
за изпълнение на проекта не по-късно от един месец преди изтичането  му, при 
условие, че срокът не излиза извън рамките за изпълнение на операцията по 
Оперативната програма и в съответствие с предвиденото в чл. 8 от настоящите 
Общи условия. Искането трябва да бъде придружено от всички обосноваващи го 
доказателства, необходими за вземане на решение за изменение на договора. 

10.2. Бенефициентът може да спре временно изпълнението на проекта изцяло или 
отчасти, ако възникнат обстоятелства (най-вече извънредни), които правят 
продължаването му твърде трудно или рисковано. Бенефициентът следва да 
уведоми незабавно Договарящия орган за това, като приложи цялата необходима 
информация. Всяка от страните може да прекрати договора в съответствие с 
член 11.1. Ако договорът не е прекратен, Бенефициентът е длъжен да направи 
необходимото, за да намали до минимум срока на спиране на изпълнението и да 
го възобнови, щом обстоятелствата позволят това, както и да уведоми незабавно 
Договарящия орган за тези свои действия. 

10.3. Договарящият орган може да изиска от Бенефициента да преустанови временно 
изпълнението на проекта в цялост или отчасти, ако възникнат обстоятелства 
(най-вече извънредни), които правят продължаването му твърде трудно или 
рисковано. Всяка от страните може да прекрати договора в съответствие с член 
11.1. Ако договорът не е прекратен, Бенефициентът е длъжен да направи 
необходимото, за да намали до минимум срока на спиране на изпълнението и да 
го възобнови, щом обстоятелствата позволят това, с предварително писмено 
одобрение от страна на Договарящия орган. 

10.4. Срокът на изпълнение се удължава с толкова време, колкото е изгубено при 
временното спиране на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне 
на изменения в договора, необходими за адаптиране на проекта спрямо новите 
условия за изпълнение. 

10.5. Извънредно обстоятелство е всяка непредвидима изключителна ситуация или 
събитие, което е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да 
изпълни задълженията си по договора, възникването му не може да се отдаде на 
грешка или небрежност от тяхна страна (или от страна на техните изпълнители, 
представители или служители) и не може да се преодолее при полагане на 
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дължимата грижа. Страните не могат да се позовават на недостатъци в 
оборудването или материалите или закъснения в предоставянето им, на трудови 
спорове, стачки или финансови затруднения, като на обстоятелства, 
представляващи извънредно обстоятелство. Страните не отговарят за нарушение 
на задълженията си по договора, ако не са в състояние да ги изпълняват поради 
възникване на извънредно обстоятелство. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 11.2 и 11.5. , страната, засегната от извънредно обстоятелство, е длъжна 
да уведоми незабавно другата страна за възникването на извънредно 
обстоятелство, като посочи характера, вероятната продължителност и 
предвидимите последици от възникването му, както и да предприеме всички 
необходими мерки за ограничаване до минимум на възможните вредни 
последици. 

10.6. Задълженията на Договарящия орган към Бенефициента за всички неизвършени 
плащания по договора са невалидни в случаите по чл. 93 от Регламент на Съвета  
1083/2006 като договорът се прекратява на основание чл. 11. от настоящите 
Общи условия. Бенефициентът носи риска от ненавременно представяне на 
исканията на сертифициране на разходите. Договарящият орган уведомява в 
писмен вид Бенефициента за изтичането на срока по чл. 93 от Регламент на 
Съвета  1083/2006 най-малко 6 месеца преди изтичането му.  

Член 11 – Прекратяване на договора 

11.1. Ако някоя от страните е на мнение, че договорът повече не може да се изпълнява 
ефективно, тя следва да се обърне за съгласуване към другата страна. Ако 
страните не постигнат споразумение за разрешаване на проблема, всяка от тях 
има право да прекрати договора с двумесечно писмено предизвестие, без 
задължение за изплащане на обезщетение в случаите, в които Бенефициентът не 
дължи предоставени му средства от безвъзмездната финансова помощ, които не 
са верифицирани по надлежния ред.  

11.2. Договарящият орган има право да прекрати Договора без предизвестие и без да 
изплаща каквито и да било обезщетения,  в случай че Бенефициентът: 

a) неоснователно не изпълни някое от задълженията си и продължава да не 
го прави или не представя задоволително обяснение в срок от 5 работни дни 
след изпращането на писмено уведомление, включително при констатирана 
нередност от страна на Договарящия орган; 

б) е обявен в несъстоятелност, или спрямо него е открито производство по 
несъстоятелност или се намира в производство по ликвидация; 

в) е осъден с влязла в сила присъда или с влязло в сила наказателно 
постановление за престъпление или административно нарушение, свързано 
с професионалната му дейност, или е извършил виновно тежко нарушение 
на професионалните си задължения, доказано по надлежния ред; 
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г) е уличен в измама, корупционни действия, участие в престъпни 
организации или всякакви други неправомерни действия в ущърб на 
финансовите интереси на Европейските общности. Това условие се отнася и 
до партньорите, изпълнителите и представителите на Бенефициента;  

д) извърши промяна в правно-организационната си форма или предприеме 
преобразуване, освен ако предварително е уведомил Договарящия орган и 
последният е изразил писмено съгласие да продължи договорните 
отношения с новото или преобразуваното юридическо лице; 

е) не спазва разпоредбите на членове 1, 9 и 14; 

ж) декларира неверни или непълни данни с цел да получи безвъзмездната 
финансова помощ, предмет на договора, или представи доклади, които не 
отразяват действителното положение. 

11.3.    При условията на чл. 11.2 Договарящият орган може да прекрати договора и при 
настъпване на срока по чл. 93 от Регламент на Съвета  1083/2006. 

11.4.   Договарящият орган има право да прекрати договора без предизвестие и без да 
дължи обезщетение и в случаите, когато основанията по чл. 11.2., б. “в”, “г” и 
“ж” са налице спрямо лицата, представляващи или управляващи  Бенефициента, 
когато той е юридическо лице.  

11.5. В случай на прекратяване на договора Бенефициентът има право да получи само 
такава част от безвъзмездната финансова помощ, която е верифицирана по 
надлежния ред, отговаря на изпълнената част от проекта, като се изключват 
разходите, свързани с текущи ангажименти, които следва да бъдат изпълнени 
след прекратяването на договора. За тази цел Бенефициентът следва да 
представи искане за плащане и заключителен доклад в съответствие с член 1. 

11.6. В случай на неправомерно прекратяване на договора от страна на Бенефициента  
по реда на член 11.1 и в случаите, предвидени в член 11.2 т. г), д) и ж), 
Договарящият орган може да изиска изцяло или частично възстановяване на 
вече изплатените суми от безвъзмездната финансова помощ, съразмерно с 
тежестта на нарушенията, като даде на Бенефициента  възможност да изложи 
позицията си. 

11.7. Преди или вместо да прекрати договора по силата на разпоредбите на този член, 
Договарящият орган има право да вземе предпазни мерки, които се изразяват 
във временно прекратяване на плащанията без предизвестие. 

11.8. Настоящият договор се прекратява автоматично, ако в срок от три години след 
подписването му по него не са направени никакви искания за плащания. 
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1 ЧЛЕН 12 – ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

12.1 Без да противоречи на разпоредбите на Регламент на Съвета  1083/11.07.2006 г., 
Регламент на Комисията  1828/08.12.2006 г. и Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета  1081/05.07.2006 г., както и на Постановление  
62/21.03.2007 г. на Министерския съвет и Постановление  180/27.07.2007 г. на 
Министерския съвет, за да бъдат признати за допустими по проекта, разходите 
трябва да отговарят на изискванията, предвидени в Насоките за кандидатстване 
по настоящата схема за финансиране.  

1 ЧЛЕН 13 - ПЛАЩАНИЯ И ЛИХВИ ВЪРХУ ПРОСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ 

13.1. Договарящият орган извършва плащанията в съответствие с предвиденото в чл. 4 
от договора.  

13.2. Всички доклади и документи, представляващи основание за плащане, се считат за 
одобрени, ако Договарящият орган не изпрати писмен отговор до Бенефициента, 
придружен с необходимите документи, в срок от 40 работни дни от 
получаването им. 

Договарящият орган може да спре срока за одобряване на даден доклад, като уведоми 
Бенефициента, че докладът не може да бъде одобрен и намира за необходимо да 
извърши допълнителни проверки. В такива случаи Договарящият орган може да изиска 
разяснения, поправки или допълнителна информация, които трябва да бъдат 
представени в срок от 5 работни дни от получаване на искането от страна на 
Бенефициента. Срокът започва да тече отново от датата, на която е получена 
изискваната информация. 

13.3.  Бенефициентът има право да подаде възражение в рамките на 5 работни дни, 
придружено с доказателства, срещу решението на Договарящия орган за 
непризнаване на разходите.  За произнасяне по възражението и разглеждане на 
доказателствата се прилагат условията на чл. 13.2. 

В случаите, когато се извършват допълнителни проверки(включително проверки на 
място), при които от бенефициента не се изискват допълнителни разяснения, корекции 
или допълнителна информация, срокът за преглед и одобрение на доклада спира да 
тече до приключване на проверката, но за не повече от 10 работни дни, за което 
Договарящия орган уведомява писмено бенефициента. Посочените срокове обвързват 
проверките, когато същите се осъществяват от Договарящия орган. В случай, че за 
вземане на решение от страна на Договарящия орган е необходимо становище от друг, 
то срокът за вземане на решение се удължава с толкова дни, колкото е нормативно 
определеният срок за издаване на съответния документ. 

Докладите се представят в съответствие с член 1. 
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13.4.  Сроковете от 10 работни дни за извършване на плащанията, предвидени в член 4 
от договора, изтичат в деня на нареждането на банковата сметка на Договарящия 
орган по банковата сметка на Бенефициента. Без да се накърнява правилото на 
член 11.7, Договарящият орган има право да спре този срок, като уведоми 
Бенефициента, че искането за извършване на плащане е неприемливо поради 
факта, че заявената сума е недължима или поради това, че не са представени 
подходящи разходооправдателни документи, или защото намира за необходимо 
да предприеме допълнителни проверки, вкл. проверки на място, за да се увери, 
че посочените разходи са допустими.  

13.5.  След изтичането на посочения срок Бенефициентът има право да предяви иск за 
изплащане на обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за 
периода на просрочието.  

13.6. Сумите, изплащани от Договарящия орган се превеждат в банкова сметка на 
Бенефициента по проекта, посочена във формуляра за финансова идентификация 
съгласно Приложение V-2. 

13.7.  Договарящият орган извършва плащанията в лева, съобразно разпоредбите на 
договора.  

13.8.  Всички лихви по банковата сметка на бенефициента, открита само за целите на 
проекта и посочена във формуляра за финансовата идентификация, или 
евентуални приходи и/или други печалби по смисъла на чл. 15.2, генерирани по 
време на изпълнението на проекта, натрупани върху средства, изплатени от 
Договарящия орган на Бенефициента, се описват в приложение ІІІ-2 и се 
приспадат от последващо плащане до размера на дължимата сума или се 
възстановяват на Договарящия орган, в случаите, когато ги надхвърлят.  

1 ЧЛЕН 14 - СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ 

14.1. Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни 
отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща 
електронна система за документация и двустранно счетоводство. Тези системи 
могат да са неразделна част от текущата счетоводна система на Бенефициента 
или допълнение към тази система. Тази система следва да се прилага в 
съответствие със националното законодателство. Счетоводните отчети и 
разходите, свързани с проекта, трябва да подлежат на ясно идентифициране и 
проверка.  

14.2. В случаите, когато бенефициентът не е бюджетно предприятие и избраната по 
договора схема на плащане включва авансово плащане, той се задължава да 
открие и поддържа отделна банкова сметка или отделна партида към наличната 
му банкова сметка само за нуждите на проекта като гарантира, че генерираните 
лихви по нея могат да бъдат проследими и доказани, както и, че информацията 
по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на  
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разходите до и в счетоводните му системи. Счетоводните отчети трябва да 
съдържат данни за натрупаните лихви върху средствата, изплатени от 
Договарящия орган. 

14.3. Бенефициентът трябва да гарантира, че данните, посочени докладите (междинни и 
заключителен), предвидени в член 2, отговарят на тези в счетоводната система и 
документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на 
документацията. 

14.4. Бенефициентът е длъжен да допуска Договарящия орган, Управляващия орган, 
Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската 
комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата 
и външни одитори, извършващи проверки съгласно член 13.6, да проверяват, 
посредством проучване на документацията му или проверки на място, 
изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз 
основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните 
отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с 
финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до три 
години след приключването на оперативната програма по отношение на 
договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в съответствие с 
изискванията на Регламент 1083/ 2006 на Съвета, както и до приключване на 
евентуални административни, следствени или съдебни производства. 

Освен указаното в чл.14.4., Бенефициентът е длъжен да допусне Договарящия орган, 
Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, 
Европейската служба за борба с измамите и външни одитори, извършващи проверки 
съгласно член 13.6, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с 
процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на 
финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и 
приложимото национално законодателство. 

За тази цел Бенефициентът се задължава да предостави на служителите или 
представителите на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, 
националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за 
борба с измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори, 
извършващи проверки съгласно член 13.6, достъп до местата, където се осъществява 
проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до 
всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на 
проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, 
предоставен на служителите или представителите на Договарящия орган, 
Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, 
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна 
палата и външните одитори, извършващи проверки съгласно член 13.6, трябва да бъде 
поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. 
Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по 
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начин, който улеснява проверката, а Бенефициентът следва да уведоми Договарящия 
орган за точното им местонахождение. 

14.5. Бенефициентът гарантира, че правата на Договарящия орган, Управляващия 
орган, Сертифициращия орган, националните, националните одитиращи органи, 
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската 
сметна палата и външните одитори, извършващи заверки съгласно член 13.6,  да 
извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при 
еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите 
партньори и подизпълнители. Когато партньор или подизпълнител на 
Бенефициента е международна организация, се прилагат споразумения за 
проверки, сключени между тази организация и Европейската комисия. 

14.6. Срокът за съхранение на всички разхооправдателни документи и други документи 
с доказателствена стойност се съхраняват в сроковете съгласно чл. 3, параграф 3 
от Регламент 1998/2006 и/или чл. 10, параграф 2 от Регламент 800/2008 (ако е 
приложимо), но за срок не по-малък от указания в чл.13 на ПМС 
180/27.07.2007г.  

1 ЧЛЕН 15 - ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ 

ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН 

15.1. Общата сума, която Договарящият орган ще изплати на Бенефициента, не може да 
надвишава максималния размер на помощта, предвиден в член 3.3 от договора.  

15.2. Бенефициентът приема, че безвъзмездната финансова помощ не може при никакви 
обстоятелства да му носи печалба и трябва да бъде ограничена до сумата, 
необходима за възстановяване на разходите по проекта след приспадане на 
генерираните при изпълнение на проекта приходи. Под печалба се разбира 
превишението на приходите над разходите по конкретния проект към момента 
на подаване на искането за балансово плащане. Прихващане може да бъде 
извършвано и при декларирани и доказани приходи при междинните плащания. 

15.3. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по договора е дължим до размера 
на верифицираните допустими разходи по чл.12. Извършените от Бенефициента 
недопустими разходи не подлежат на възстановяване. 

1 ЧЛЕН 16 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

16.1. Бенефициентът се задължава да възстанови на Договарящия орган всички 
средства, платени в повече от верифицираните разходи, в срок от 14 дни от 
получаването на искане за това. 

Договарящият орган може да приспадне неправомерно изплатените суми, включително 
лихвата, от последващи плащания на средства, на които бенефициентът има право.  
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Бенефициентът се задължава да възстанови и средствата, които са били обект на 
финансова корекция, наложена или е в резултат на проверки от страна на управляващ, 
контролиращи и одитиращи органи. На възстановяване подлежат и всички  средства, 
произтичащи от разходи, които са в резултат на констатирани нередности независимо 
от датата на тяхното установяване. 

16.2.  В случай че Бенефициентът не върне изисканите суми в срока, определен в чл. 
16.1 Договарящия орган има право на обезщетение за забавено плащане в размер 
на законовата лихва за периода на просрочието, увеличена с размера на лихвата, 
дължима от датата на извършване на плащането от Договарящия орган по 
банковата сметка на бенефициента, посочена във финансовата идентификация .  

16.3.  Сумите, включително лихвите по тях, подлежащи на възстановяване от 
Бенефициента, могат да бъдат прихванати от всякакви суми, дължими от 
Договарящия орган на Бенефициента. Тази разпоредба не накърнява правото на 
страните да договорят разсрочено плащане.  

16.4. Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на Договарящия орган, 
са изцяло за сметка на Бенефициента. 

1 ЧЛЕН 17 – ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ 

17.1. По отношение на настоящия договор се прилага законодателството на 
Република България. 

17.2. Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на 
възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да 
отговори в срок от 5 работни дни на искане на другата страна за  уреждане на 
възникнал спор по взаимно съгласие. След изтичането на този срок, или ако опитите за 
уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 5 работни дни от датата на 
първото искане, всяка от страните може да уведоми другата, че смята  процедурата за 
неуспешна 
 
 
 


