
   

 

 
 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ   

                                  НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ 

 
 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г., проект с 

наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от 

администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“,  

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по 

Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), с подкрепата на Евройпеския социален фонд  

 1 
 

 

 

ОДОБРЯВАМ: /П/ 

_____________________ 

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДАНЧЕВ, ДМ 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСЦРЛП 

 
 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

В 

 

публично състезание 

 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 
Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики 

в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-

2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване 

знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти“,  административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма 

„Добро управление” (ОПДУ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

гр. София, 2018 г. 



   

 

 
 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ   

                                  НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ 

 
 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г., проект с 

наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от 

администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“,  

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по 

Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), с подкрепата на Евройпеския социален фонд  

 2 
 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Възложител 

2. Правно основание за възлагане на поръчката 

3. Мотиви за избор на процедурата за възлагане на поръчката 

4. Обект и предмет на поръчката и CPV код 
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10. Прогнозна стойност  

11. Цена. Начин на плащане  

12. Срок на валидност на офертите  

13. Гаранции – условия, размер и начин на плащане 
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доказване  

         3.1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност 

       3.2. Икономическо и финансово състояние 

       3.3. Технически и професионални способности 

 4. Използване на капацитета на трети лица 

 5. Подизпълнители  

 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. Изискване към представените документи 

2. Документи за участие  



   

 

 
 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ   

                                  НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ 

 
 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г., проект с 

наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от 

администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“,  

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по 

Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), с подкрепата на Евройпеския социален фонд  

 3 
 

3. Указание за подготовка на ЕЕДОП 

4. Подаване на оферта  

5. Място и срок за подаване на документите за участи в процедурата 

6. Приемане на оферти 

7. Приложения, образци на документи: 

 

ОБРАЗЕЦ № 1 – Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) 

OБРАЗЕЦ № 2.1. – Техническо предложение по Обособена позиция 1 – Подготовка и 

провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри 

практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти 

OБРАЗЕЦ № 2.2. – Техническо предложение по Обособена позиция 2 – Осигуряване на 

логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на обучение за 

служителите на НСЦРЛП с предмет Споделяне на добри практики в областта на 

реимбурсирането на лекарствените продукти 

ОБРАЗЕЦ № 3.1. – Ценова оферта по Обособена позиция 1 – Подготовка и провеждане на 

обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в 

областта на реимбурсирането на лекарствените продукти 

ОБРАЗЕЦ № 3.2. – Ценова оферта по Обособена позиция 2 – Осигуряване на логистика и 

организационно-техническа подготовка при провеждането на обучение за служителите на 

НСЦРЛП с предмет Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на 

лекарствените продукти 

ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата 

ОБРАЗЕЦ № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд 

ОБРАЗЕЦ № 7 – Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични 

данни 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ по Обособена позиция 1 – 

Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на 

добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  – ПРОЕКТ НА ДОГОВОР по Обособена позиция 1 – Подготовка и 

провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики 

в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ по Обособена позиция 2 – 

Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на 

обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет Споделяне на добри практики в областта на 

реимбурсирането на лекарствените продукти 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  – ПРОЕКТ НА ДОГОВОР по Обособена позиция 2 – Осигуряване на 

логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на обучение за 
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служителите на НСЦРЛП с предмет Споделяне на добри практики в областта на 

реимбурсирането на лекарствените продукти 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Възложител 

 

Възложител на настоящата поръчка е Председателя на Национален съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти НСЦРЛП. 

 

Адрес на възложителя:  

гр. София - 1431, 

бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“ № 15, 

телефон: 02/8953102; 02/8953105 

Факс: 02/8953133, 02/8953165 

интернет адрес: www.ncpr.bg, 

електронна поща: galina.stoeva@ncpr.bg 

 

 

2. Правно основание за възлагане на поръчката: 
2.1. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

2.2. За нерегламентираните в настоящите указания условия по провеждането и 

възлагането на поръчката, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и приложимите 

подзаконови, национални и международни нормативни актове съобразно предмета на 

поръчката. 

 

3. Мотиви за избор на процедурата за възлагане на поръчката: Възложителят е избрал този 

вид процедура, поради следното: 1. всички заинтересовани лица могат да подадат оферти; 2. 

предвид това, че прогнозната стойност на избрания обект на обществената поръчка е под 

стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП; 3. Провеждането на предвидената в ЗОП 

процедура по чл. 18, ал.1, т. 12 в най-голяма степен гарантира публичността на възлагане 

изпълнения на поръчката и постигане на най-добрите за възложителя условия; 4. 

Посредством тази процедура се цели защитаване на обществения интерес, като се насърчи 

конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането на 

процедурата. 

 

http://www.ncpr.bg/
mailto:galina.stoeva@ncpr.bg
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4. Обект и предмет на поръчката. CPV код: 

 

Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП.  

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Организиране и провеждане на специализирано 

обучение Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените 

продукти“ в две обособени позиции: 

Обособена позиция 1 – Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с 

предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените 

продукти. 

Обособена позиция 2 –  Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка 

при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет Споделяне на добри 

практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти. 

 

Описание на предмета: 

Настоящото обучение се реализира по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с 

наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите 

от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените 

продукти“,  административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), изпълняван/а 

от бенефициент Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.  

В рамките на проекта ще се реализират общо четири обучения, три от които изнесени извън 

населеното място по месторабота и едно в рамките на гр. София.  

 

Проектът предвижда да се организира и проведе обучение във връзка с дейността на НСЦРЛП 

по чл. 259, чл. 259а от ЗЛПХМ, в/ка с чл. 1 – чл. 57е от Наредбата за условията, правилата и 

реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (Наредбата), предмет 

на настоящата обществена поръчка. Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина държавата регулира пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по 

лекарско предписание и цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния 

лекарствен списък и заплащани с публични средства (реимбурсирани) в съответствие с най-

ниските референтни цени в държави членки на Европейския съюз (ЕС). Органът, който 

осъществява тези дейности е НСЦРЛП. 

Проблемите на реимбурсирането са широкоспектърни и поставят редица въпроси, които са 

решени по различен начин в страните членки на ЕС. Практиката показва необходимост от 

споделяне на практики по редица въпроси, свързани с реимбурсния статус на лекарствените 

продукти, условията за включване в списъците на лекарствените продукти, заплащани с 

публични средства, основанията за изключване и промяна на вписаните данни, начините на 

санкциониране от регулаторния орган на верността и валидността на данните и обменът на тези 

данни с други органи, осъществяващи заплащането с публични средства. 

У нас, орган по ценообразуването и реимбурсирането е НСЦРЛП, като в същото време в 

практиката възникват редица проблеми, което поставя необходимостта от запознаване с опита 
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на други страни. Целта е преодоляване на проблемните теми, чрез споделяне на опит от други 

страни, прилагащи реимбурсните модели от по-дълго време и съответно, имащи опит, който 

може да бъде ползван у нас.  

По тази дейност проектът предвижда да бъде проведено 1 брой обучение, тридневно, в 

присъствена форма, изнесено, извън населеното място по месторабота. В обучението се 

предвижда да бъдат обучени 24 служителя на НСЦРЛП и да бъде проведено от чуждестранни 

лектори с познания или опит в конкретната област.  

Изпълнителите следва да се съобразят с натовареността на администрацията и всеки от тях 

трябва да направи график за обучението, който задължително се съгласува с НСЦРЛП с оглед 

осигуряване на цялостното изпълнение на дейностите по проекта.  

Всички обучения следва да бъдат организирани и проведени до 06.08.2019 г.г. 

С оглед обезпечаване на цялостното провеждане на обучението, предмет на настоящата 

обществена поръчка, изпълнителите по всяка от обособените позиции следва да 

синхоранизират дейностите по изпълнението помежду си и с НСЦРЛП. 

 

CPV код: 

CPV код 80510000-2 по Обособената позиция 1 

CPV код 79952000 по Обособената позиция 2  

 

5. Обособени позиции: 

Настоящата обществена поръчка има две обособени позиции (ОП): 

 

Обособена позиция 1 – Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с 

предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените 

продукти: 

 

Обособената позиция включва осигуряване подготовка и провеждане на обучение за 

служителите на НСЦРЛП, които се изразяват в осигуряване на лектори от две различни държав-

членки на ЕС, осигуряване на преводач и подготовка, превод, печат и предоставяне на 

двуезични учебни материали на английски и на български – книжка „Ръководство за добри 

практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“, издаване на сертификати 

за обучаемите. 

 

Съгласно условията на проекта, следва да се организират общо 4 обучения с различен 

предмет, като три от тях са изнесени извън населеното място по седалището на НСЦРЛП. 

Настоящата обществена поръчка касае организирането и провеждането на 1 от описаните 

обучения. 

Всяко от тези обучения следва да се извърши по график, съгласуван с възложителя, 

съобразно неговото натоварване и възможност. Обученията следва да се провеждат 

последователно, да не се застъпват датите на провеждането им като по възможност се 

реализира не повече от едно обучение месечно, обхващащо дните петък-неделя.  

Средният брой на участниците в обучението се очаква да бъде между 25 – 30 души.  
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Изпълнителят по обособена позиция 1 следва да съгласува графиците на провеждане на 

събитието и на пристигане и отпътуване на чуждестранните лектори с възложителя и с 

изпълнителя по обособена позиция 2. 

Дейностите, които Изпълнителят по обособена позиция 1 следва да изпълни във връзка с 

изпълнението на договора за обществената поръчка са подробно изложени в ПРИЛОЖЕНИЕ 

№1- техническа спецификация по обособена позиция 1, неразделна част към настоящата 

документация. 

 

Обособена позиция 2 – Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка 

при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет Споделяне на добри 

практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти: 

 

Обособената позиция включва осигуряване на логистика и организационно-техническа 

подготовка при провеждането на обучението, които се изразяват в изпълнение комбинация от 

услуги – настаняване, изхранване, зала и техника, транспорт.  

 

Логистиката и организационно-техническата подготовка включват: 

- осигуряване на транспорт за обучаеми, обучители и преводач (включително на 

чуждастранните лектори – обучители от екипа на изпълнителя по обособена 

позиция 1 от съответната държава до мястото на обучение и обратно);   

- хотелско  настаняване; 

- наем на зали и техническо оборудване, озвучаване; 

- осигуряване на хранене и кафе-паузи; 

- осигуряване на представител за осъществяване на логистиката на място, 

включително относно транспортирането и настаняването на чуждестранните 

лектори, ако то изисква график, отделен от този на останалите участници в 

обучението. 

  

Съгласно условията на проекта, следва да се организират общо 4 обучения с различен 

предмет, като три от тях са изнесени извън населеното място по седалището на НСЦРЛП. 

Настоящата обществена поръчка касае организирането и провеждането на 1 от описаните 

обучения. 

Всяко от тези обучения следва да се извърши по график, съгласуван с възложителя, 

съобразно неговото натоварване и възможност. Обученията следва да се провеждат 

последователно, да не се застъпват датите на провеждането им като по възможност се 

реализира не повече от едно обучение месечно.   

Средният брой на участниците в обучението се очаква да бъде между 25 – 30 души.  

 

Изпълнителят по обособена позиция 2 следва да съгласува графиците на провеждане на 

събитието и на пристигане и отпътуване на чуждестранните лектори с възложителя и с 

изпълнителя по обособена позиция 1. 
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Дейностите, които Изпълнителят по обособена позиция 2 следва да изпълни във връзка с 

изпълнението на договора за обществената поръчка са подробно изложени в ПРИЛОЖЕНИЕ № 

3 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ по обособена позиция 2, неразделна част към 

настоящата документация. 

 

6. Възможност за предоставяне на варианти  

Не се предвижда възможност за представяне на варианти на офертите. 

 

7. Място на изпълнение  

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Република България.  

 

8. Срок за изпълнение  

Срокът на изпълнението на поръчката е до 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на 

договора с избрания изпълнител, но не по-късно от 06.08.2019 г.  

 

9. Разходи за поръчката  

Разходите за подготовка на офертите и за участие в процедурата са за сметка на участниците в 

нея. Участниците нямат право да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 

направени от тях при подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата от 

провеждане на процедурата.  

 

10. Прогнозна стойност  

Общата прогнозна стойност за изпълнение на настоящата поръчка възлиза на: 28701,87 

(двадесет и осем хиляди седемстотин и едно цяло и осемдесет и седем лева) лв.  без ДДС, 

(34442,24 лв. с ДДС), съответно: 

Обособена позиция 1 – Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с 

предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените 

продукти 8026,67 (осем хиляди двадесет и шест цяло и шестдесет и седем лева) лв. (9632,00 с 

ДДС)  

Обособена позиция 2 – Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при 

провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри 

практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти 20 675,20 (двадесет хиляди 

шестотин седемдесет и пет цяло и двадесет) лева без ДДС (24810,24 с ДДС). 

Предложената от участника цена задължително трябва да включва всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 

 

Забележка: Посочената прогнозна стойност на поръчката е окончателна за възложителя и 

представлява максимално допустимите разходи по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-

C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и 

уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране 

на лекарствените продукти“,  административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма „Добро управление” 
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(ОПДУ), изпълняван/а от бенефициента Национален съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствените продукти. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за 

изпълнение на поръчката, която надвишава осигурения финансов ресурс. 

 

11. Цена. Начин на плащане  

Плащането на цената на договора ще се извършва съгласно условията, посочени в проекта на 

договор на настоящата поръчка. 

  

12. Срок на валидност на офертите  

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 10 (десет) месеца, считано от крайния срок 

за получаване на офертите, за което участниците подават декларация за срока на валидност на 

офертата на участника по образец. В случай, че в хода на провеждане на процедурата възникнат 

обстоятелства, в резултат на които срокът на валидност на подадена оферта изтече, 

възложителят уведомява съответния участник с писмо на посочения от него адрес, в което му 

дава възможност да удължи срока на валидност на подадената от него оферта. В случай, че 

участникът не представи писмено изявление, че удължава срока на валидност на офертата, това 

е пречка за понататъшното му участие в процедурата. 

 

13. Гаранции – условия, размер и начин на плащане 

Участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, представя гаранция за 

изпълнение на договора за обществена поръчка в общ размер на 5 % (пет на сто) от стойността 

на договора без ДДС.  

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за авансово платените по договора 

суми в размер на 100 % от тези суми и се освобождава до три дни след връщане или усвояване 

на аванса. Авансовото плащане е в размер на 20 % от стойността на договора, съгласно 

условията на договора. 

Гаранциите се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване 

на договора. 

Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранциите. 

Гаранциите се представят като следва: 

1. Парична сума; 

2. Банкова гаранция; 

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Гаранцията по т. 1 и т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето 

лице – гарант. 

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

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

по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за обществена поръчка. 
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Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се 

превежда по сметката на НСЦРЛП по 

Банкова сметка за чужди средства в лева на НСЦРЛП : 

БАНКА: БНБ 

IBAN: BG17 BNBG 9661 3300 1284 03 

BIC: BNBGBGSD 

като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. 

Когато изпълнителят представя банкова гаранция, се представя оригиналът й, като тя е 

безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на 

гаранцията за изпълнението му и/или от гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане със 

срок на валидност, срокът на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни за гаранцията за 

изпълнение и срокът за усвояване на авансовото плащане плюс 30 (тридесет) дни за гаранцията, 

обезпечаваща авансовото плащане. 

В случай на учредяване на банкова гаранция, тя следва да съдържа условие, че при първо 

поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията, независимо от направените 

възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. 

Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при 

нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. 

 

Когато изпълнителят представя застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на 

отговорността на Изпълнителя, тя следва да е със срок на валидност, срока на действие на 

договора, плюс 30 (тридесет) дни, съответно, застраховката, която обезпечава авансовото 

плащане е със срок до усвояване на авансовото плащане плюс 30 (тридесет). Възложителят 

следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва 

да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, 

съответно при неусвояване или невръщане на авансовото плащане и не може да бъде 

използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по 

сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за 

изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на 

Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. 

При предоставяне на застраховка, избраният изпълнител следва да представи разписка, че 

окончателно е изплатил застрахователната премия по договора за застраховка. 

Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска 

банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. 

При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично се 

посочва предмета на договора, за която се представя гаранцията. 

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на 

изпълнителя. Изпълнителят следва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 

обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде 

по-малък от определения в настоящата процедура. 
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Задържане и освобождаване на гаранцията: 

            1. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в 

договора за изпълнение на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. 

2. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

 

Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при 

условията на чл. 112 от ЗОП. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е 

длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112, ал. 1 , във в/ка чл. 67 от ЗОП. 

 

14. Предоставяне на документацията за обществената поръчка  

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията по 

настоящата процедура в профила на купувача на електронен адрес:  

https://www.profilnakupuvacha.com/1475 

 

15. Информация относно техническите изисквания и спецификации: 

Съдържа се в Приложение № 1 – Техническа спецификация по обособена позиция 1 – 

Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на 

добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти 

Съдържа се в Приложение № 3 – Техническа спецификация по обособена позиция 2 –  

Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на 

обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет Споделяне на добри практики в областта на 

реимбурсирането на лекарствените продукти. 

 

Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на 

стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“. В случай, че в техническата 

спецификация конкретен параметър е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, 

процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до 

облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това 

обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си 

предложение техника с еквивалентни технически характеристики. 

 

16. Критерий за възлагане: икономически най-изгодната оферта при критерий „най-ниска 

цена“  на осн. чл. 70, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

 

II. РАЗЯСНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НА УСЛОВИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ  

 

Разяснения по условията на процедурата 

 

https://www.profilnakupuvacha.com/1475
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1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението 

и документацията за обществената поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на 

офертите. Възложителят предоставя разясненията в 3-дневен срок от получаване на искането. В 

разясненията не се посочва лицето, направило запитването. 

 

2. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по чл. 180, 

ал. 1 от ЗОП. 

 

3. Разясненията се предоставят чрез публикуване в профила на купувача. 

 

4. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява 

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

ЗОП, ППЗОП и в тази документация, между заинтересовано лице, участник или техни 

представители и: 

а) органите и служителите на възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 

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

приемането на документацията за участие, ако е приложимо. 

 

5. При промяна в посочения адрес/включително електронен адрес и факс за 

кореспонденция, участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят възложителя. 

 

6. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна 

на адреса/включително електронен адрес или факса за кореспонденция освобождава 

възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ВАЛИДНИ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или 

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

образувание, което има право да изпълнява услугата или доставката, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено. 

1.2. В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 

регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора 

за създаване на обединението.  

1.3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която 

Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.  



   

 

 
 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ   

                                  НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ 

 
 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г., проект с 

наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от 

администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“,  

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по 

Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), с подкрепата на Евройпеския социален фонд  

 13 
 

1.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен 

и посочен водещ партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата 

обществена поръчка пред възложителя. Договорът следва да съдържа уговорка за солидарна 

отговорност между участниците в обединението. 

1.5.  Участник – обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

  уговорка за солидарна отговорност между участниците в обединението. 

 

1.6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата.  

 

1.7. В случай че избраният изпълнител не е регистриран по БУЛСТАТ договорът за 

обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено 

копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни 

документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.  

 

1.8. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи 

само една оферта. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 

процедура. 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за 

участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен. 

В тези случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово 

състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на 

търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на 

разположение тези ресурси. 
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2. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ ВАЛИДНИ И ЗА 

ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на 

някое от обстоятелствата, посочени в т. 2.1., т. 2.2., 2.3. и 2.4.1.  

 

2.1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП   
 

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

участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по долу, възникнало преди или по 

време на процедурата:  

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

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

321а и чл. 352 – 353 е от Наказателния кодекс (НК) или престъпления, аналогични на 

посочените в друга държава членка или трета страна;  

 

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

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

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

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 

в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

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

Изискванията не се прилагат, когато: 

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 

година. 

 

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

г) установено е, че: 

– е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

д) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на 

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

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

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

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

 

е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  
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2.1.2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които 

имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

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

1. лицата, които представляват участника или кандидата; 

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

кандидата; 

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

Лицата по т. 1 и 2 са, както следва: 

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

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

Търговския закон; 

в) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

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

Търговския закон; 

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

Търговския закон; 

е) при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

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

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

з) в изброените по-горе случаи по букви „а“ до „ж“- и прокуристите, когато има такива; 

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

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството 

на държавата, в която са установени. 

 

2.1.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически 

лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 2.1.1 по-горе 

основания за отстраняване.  

 

2.1.4. Основанията за отстраняване по т. 2.1.1, се прилагат съобразно изискванията на чл. 57 от 

ЗОП.  

  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. “а” се попълва в 

ЕЕДОП както следва:  

В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно липса или наличие 

на присъди за следните престъпления:  

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

 Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;  
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 Измама – по чл. 209 – 213 от НК;  

 Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности - по чл. 108а от НК;  

 Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и 

по чл. 108а, ал. 2 от НК;  

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

  

В Част ІІІ, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно липса или наличие 

на присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от 

НК.  

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1.1 б. „а“ 

при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.  

  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. “б” се попълва в 

Част ІІІ, Раздел Б от ЕЕДОП.  

 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. “в” – “е” се попълва 

в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП.   

 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. ”а” за престъпления 

по чл.172 и чл. 352 – 353 е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел Г, поле 1 от ЕЕДОП. При отговор 

„Да“ участникът посочва:  

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

постановяването й;  

• Срока на наложеното наказание.  

 

  

2.2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от възложителя  

 

Възложителят не поставя основания за отстраняване от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка на основание чл. 55, ал. 1 от ЗОП.  

 

2.3. Други основания за отстраняване   

 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:   

 

2.3.1. Участници, които са свързани лица.   

„Свързани лица“ са:  

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;  

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;  

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;  
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г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 

четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.  

„Контрол“ е налице, когато едно лице:  

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго 

лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго 

юридическо лице; или  

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния 

или контролния орган на едно юридическо лице; или  

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка 

с дейността на юридическо лице.  

 

2.3.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 и 

чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице 

условията по чл. 4 от закона.  

 

2.3.3. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

2.3.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.  

 

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

а) предварително обявените условия на поръчката;  

б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, 

които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.  

 

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

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

 

2.3.7. Участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока 

на валидност на офертата си.  

 

2.3.8. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от 

определената от Възложителя в настоящата документация за участие.  

  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.3.1 – 2.3.3 се попълва в 

Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.  
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2.4. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на основание за 

отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП)  

 

2.4.1. При наличие на основание за отстраняване от процедурата по т. 2.1. от настоящия раздел, 

съответният участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност, като може да докаже съответно, че е:  

а) погасил задълженията по чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;  

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

резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

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

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

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

г) платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда. 

 

2.4.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:  

по отношение на обстоятелството по б. „а“ , „б“ и „г“ (чл. 56, ал. 1, т. 1,2 и 4 от ЗОП) – 

документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 

дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение, когато е 

приложимо;  

по отношение на обстоятелството по б. „в“ (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП) – документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.  

 

2.4.3. Няма право да се ползва от възможността по т. 2.4.1 участник, който с влязла в сила 

присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена 

присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени 

поръчки или концесии, за срока, определен с присъдата/акта.  

 

2.4.4. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе предвид тежестта 

и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението/нарушението. Когато приеме, че 

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

Възложителят няма да го отстрани от процедурата.  

 

2.4.5. В решението за класиране, съответно за прекратяване на процедурата възложителят ще 

изложи мотиви за приемане или отхвърляне на предприетите от участника мерки за доказване 

на надеждност и представените за това доказателства, ако е приложимо.  

  

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

т. 2.4.1 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето, свързано със съответното 

обстоятелство.  
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3. Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за 

доказване.   

 

3.1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност 

 

По обособена позиция 1 –  „Подготовка и провеждане на обучение за служителите на 

НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на 

лекарствените продукти“ възложителят не поставя изисквания към участниците относно 

годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност. 

 

По обособена позиция 2 – „Осигуряване на логистика и организационно-техническа 

подготовка при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне 

на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ – участниците 

следва да притежава годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по 

смисъла на чл. 60, ал.1 и ал.2 от ЗОП. При подаване на оферта, в съответствие с изискването 

участниците декларират в ЕЕДОП, като посочват в част IV Критерии за подбор, Раздел А 

„Годност“ наличието на валидна регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите 

агенти – част от Националния туристически регистър, в съответствие с чл.61, ал.4 от Закона за 

туризма, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени.  

За доказване на професионалната годност участникът декларира в Единния европейски 

документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно 

националната база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен са длъжни да предоставят информацията. 

Документи за доказване на горното изискване – копие на Удостоверение за вписване в 

Регистъра на туроператорите и туристическите агенти – част от Националния туристически 

регистър, в съответствие с чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма. В случай, че участникът е 

чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, 

или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, 

или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в 

случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 от ЗОП възможност. Преди 

сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в 

Регистъра на туроператорите и туристическите агенти – част от Националния туристически 

регистър, в съответствие с чл.61, ал.4 от Закона за туризма.  

 

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на 

изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението 

на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
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обединението, са ангажирани с изпълнението на туроператорска/туристическа агентска 

дейност. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези 

подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще 

изпълняват туроператорска/туристическа агентска дейност. 

Документите се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на 

процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 

 

3.2. Икономическо и финансово състояние 

 

По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците 

възложителят НЕ поставя  изискване. 

 

3.3. Технически и професионални способности 

 

3.3.1. Всеки участник трябва да притежава опит в изпълнение на най-малко една услуга с 

предмет, сходен с този на съответната обособена позиция, изпълнени през последните 3 (три) 

години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти, както следва: 

 

По обособена позиция 1 –  „Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП 

с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените 

продукти“ под „сходен предмет“ по обособената позиция следва да се разбира: услуга, 

свързана с подготовката (включително обучителни материали), организиране и провеждане на 

обучения и/или конференции, и/или семинари, и/или други мероприятия, свързана с 

осигуряването на лектори и/или модератори. 

Забележка: не се счита за „сходен  предмет“ по обособена позиция 1 дейности  по настаняване, 

наем на зала, изхранване и осигуряване на транспорт. 

 

По обособена позиция 2 – „Осигуряване на логистика и организационно-техническа 

подготовка при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне 

на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ под „сходен 

предмет“ на обособената позиция следва да се разбира: услугиа, свързани с настаняване, наем 

на зала, изхранване и осигуряване на транспорт при подготовката, организиране и провеждане 

на обучения и/или конференции, и/или семинари, и/или други мероприятия. 

 

Участникът по всяка от обособените позиции описва (декларира) в Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) списък на услугите, които са сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. Списъкът се попълва в 

приложения към документацията за обществената поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква В, 

т. 1б). 
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Преди подписване на договор участникът, определен за изпълнител, представя списък съгласно 

чл. 64, ал. 1, т. 2 и актуални документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП за доказване на опита. 

 

3.3.2. Всеки участник следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, с определена 

професионална компетентност, съгласно чл. 63, ал. 1 т. 5 от ЗОП, който да включва най-малко: 

По обособена позиция 1 –  „Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП 

с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените 

продукти“ 

1. Ключов експерт 1 - Ръководител на екипа –  

лице, притежаващо опит в организирането и провеждането на не по-малко то 1 услуга, 

сходна с предмета на обособената позиция. 

Основни отговорности за ръководителя екип: 

- Осъществява цялостното управление на екипа по изпълнение на поръчката; 

- Осъществява комуникацията с възложителя при вземане на окончателни решения и 

съгласуване на финални графици и документи (вкл. учебни материали), свързани с 

изпълнението на поръчката; 

- Оценява рисковете при изпълнението на поръчката и предприема мерки за 

предотвратяването им; 

- Носи отговорност за качественото изпълнение на поръчката; 

- Отчита дейността пред възложителя. 

 

2. Ключов експерт 2 – Координатор 

Основни отговорности за координатора на екипа: 

 Отговаря за организацията и координиране на действията по изпълнение на поръчката с 

изпълнителя по ОП 2, възложителя и чуждестранните лектори; 

- Подпомага ръководителя при осъществява комуникацията с възложителя при вземане на 

окончателни решения и съгласуване на финални графици и документи (вкл. учебни 

материали), както и всички въпроси, свързани с изпълнението на поръчката; 

- Носи отговорност за качественото изпълнение на поръчката; 

- Подпомага ръководителя при отчитане дейността пред възложителя. 

 

3. Ключов експерт 3  –  Чуждестранни лектори  2 бр.  

Лекторите следва да бъдат от различни държави на ЕС и да представят опита на различните 

държави в лекциите си. 

Чуждестранните лектори следва да притежават: 

- Висше образование; 

- Професионален опит като преподавател в областта на фармако-икономиката или 

фармакологията, или друга специалност, свързана с реимбурсирането на лекарствени 

продукти и/или опит в регулаторен орган, свързан с реимбурсирането на лекарствени 

продукти и/или опит в здравно осигурителен фонд и/или опит в друга институция, свързана 

с реимбурсиране на лекарствени продукти; 



   

 

 
 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ   

                                  НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ 

 
 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г., проект с 

наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от 

администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“,  

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по 

Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), с подкрепата на Евройпеския социален фонд  

 22 
 

- Не по-малко от 2 години практически опит в областта на реимбурсирането на 

лекарствени продукти в ЕС, придобит през последните  5 години, считано от кайния срок на 

подаване на офертите; 

- Да познава практиките в областта на реимбурсирането на лекарствени продукти в 

референтните на България държави. 

 

Основни отговорности за чуждестранните лектори: 

Да подготвят актуален лекционен материал по темата на обучението, включително под 

формата на ръководство; 

Да подготвят учебните материали за провеждане на обучението; 

Да проведат присъствено тридневно обучение за 24 обучаеми, в което да представят 

лекционния материал и да проведат дискусионна част.  

 

4. Ключов експерт 4 преводач – симултанен превод. 

 

Преводачът следва да притежава: 

Образование или квалификация, установяваща владеене на езика/езиците, на които ще бъде 

проведено обучението от чуждестранните лектори; 

Да има опит в провеждането на не по-малко то 1 услуга, като преводач, извършващ 

симултанен превод на поне един от езиците, на които ще бъде проведено обучението от 

чуждестранните лектори. 

Да има опит в извършването на превод  на езика/езиците, на които ще бъде проведено 

обучението от чуждестранните лектори. 

Основни отговорности за преводача: 

Да участва при провеждането на присъствено тридневно обучение за 24 обучаеми като 

осъществи симултанен превод в рамките на цялото обучение в лекционната,  дискусионната 

и неформалната му част. 

 

По обособена позиция 2 – „Осигуряване на логистика и организационно-техническа 

подготовка при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне 

на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ 

 

1. Ключов експерт 1 – Ръководител на екипа  

лице, притежаващо опит в организирането и провеждането на не по-малко то 1 услуга, 

сходна с предмета на обособената позиция. 

Основни отговорности за ръководителя екип: 

Осъществява цялостното управление на екипа по изпълнение на поръчката; 

Осъществява комуникацията с възложителя при вземане на окончателни решения и 

съгласуване на финални графици и елементи на логистиката, свързани с изпълнението на 

поръчката; 

Оценява рисковете при изпълнението на поръчката и предприема мерки за 
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предотвратяването им; 

Носи отговорност за качественото изпълнение на поръчката; 

Отчита дейността пред възложителя. 

 

2. Ключов експерт 2 – Координатор 

Основни отговорности за координатора на екипа: 

Отговаря за организацията и координиране на действията по изпълнение на поръчката с 

изпълнителя по ОП 1 и възложителя; 

Подпомага ръководителя при осъществява комуникацията с възложителя при вземане на 

окончателни решения и съгласуване на финални графици и елементи на логистиката  всички 

въпроси, свързани с изпълнението на поръчката; 

Отговаря за организацията и координиране на действията по изпълнение на поръчката на 

място на провеждане на обученитео с обучаеми, лектори и всички участници в обучението; 

- Носи отговорност за качественото изпълнение на поръчката; 

- Подпомага ръководителя при отчитане дейността пред възложителя. 

 

Забележка: 

Всеки участник по своя преценка може да включи в екипа и други служители/експерти, извън 

посочените от възложителя като минимално изискумеми, като има предвид, че проекта 

предвиждат средства за покриването на изрично описаните в документацията разходи.  

 

Забележка: При определянето му за изпълнител, участникът няма право да сменя лицата, 

посочени в предложението му за  изпълнение на поръчката, като ключови експерти, без 

предварително писмено съгласие на възложителя.  

Определеният за изпълнител участник може да предложи смяна на експерт в следните 

случаи: 

1. при смърт на експерт; 

2. при невъзможност на експерт да изпълнява възложената му работа повече от 1 (един) 

месец; 

3. при лишаване на експерт от правото да упражнява определена професия или дейност, 

пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор; 

4. при осъждане на експерт на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ 

характер; 

5. при необходимост от замяна на експерт поради причини, които не зависят от 

определения за изпълнител участник. 

В тези случаи определеният за изпълнител участник уведомява възложителя в писмен вид, 

като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на 

някое от описаните основания. С уведомлението, определеният за изпълнител участник, 

предлага експерт, който да замени досегашния, като посочва професионалната му 

компетентност и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава 

професионална компетентност, еквивалентна на или по-добра от тези на заменения експерт. 
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Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При 

отказ от страна на възложителя да приеме предложения експерт, участникът избран за 

изпълнител предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на възложителя с ново 

уведомление, което съдържа описаната по-горе информация и доказателства. Допълнителните 

разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на участника избран за 

изпълнител. 

 

При подаване на оферта участниците декларират в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, 

Раздел В, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, вкл. следната информация за всеки от предлаганите 

експерти: 

Имената и позицията, която ще изпълнява лицето; 

Информация за образование и допълнителна квалификация, когато е приложимо, вкл. 

(наименование) на документ (диплома, сертификат и т.н.), 

№, дата на издаване; дата на валидност, когато е приложимо; 

Орган или служба, издала документа; 

Описание на професионален опит, когато е приложимо, с посочване на работодател, период на 

наемане, заемана позиция, отговорности и задължения, участие в проекти, период на участие, 

посочване на заеманата в проекта позиция, отговорности и задължения ; както и 

Вида на правоотношението между експерта и участника в процедурата (трудово или 

гражданско), а в случай че експертът е извън структурата на участника – информация за третото 

лице. 

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с 

поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 

6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата. 

 

3.3.3. Всеки участник по обособена позиция 1 трябва да притежава сертификат за внедрена 

система за управление на качеството, отговаряща на изискването на стандарт БДС EN ISO 

9001:2015 с обхват включващ организиране и провеждане на обучения и/или семинари или 

еквивалент за внедрена система за управление на качеството или еквивалентни мерки, съгласно 

чл. 64, ал. 7 от ЗОП. 

За доказване на техническите и професионални способности, преди сключването на договора за 

обществена поръчка участникът по обособена позиция 1 следва да представи следните 

документи: 

Валиден сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 за внедрена система за управление на 

качеството или еквивалент  или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството, с предмет организиране и провеждане на обучения и/или семинари, издадени от 

независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА 

„Българска служба за акредитация“ или друг национален орган по акредитация, който е страна 

по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 
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акредитация за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 

5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

 

4. Използване на капацитета на трети лица 

 

4.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

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

състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  

 

4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат 

да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация 

или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението 

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

 

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

В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да 

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

лица задължения.   

 

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

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

отстраняване от процедурата.  

 

4.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от условията по т. 4.4., с изключение на случаите, при които трето лице е 

включено в екипа, подлежащ на оценка.  

 

4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 

може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване 

на условията по т. 4.2 – 4.4. 

 

4.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за доказване на 

съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и 

професионални способности, да се позове на ресурсите на търговеца, в случай, че представи 

доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.  

  

5. Подизпълнители  

 

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

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

ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП, а за всеки от подизпълнителите се попълва отделен ЕЕДОП.   
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5.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 

и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата.  

 

5.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. Изискване към представените документи:  

 

Всички документи трябва да са подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с 

оригинала”, подпис, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и 

заверката им.  

 

Офертите за участие се изготвят на български език. 

 

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

възложителя условия и изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

 

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от 

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

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

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

 Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо;  

 Адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или e-mail на участника; 

 Наименованието на  поръчката и на обособената позиция, за които се подава оферта; 

 Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, 

т. 2 от ППЗОП; 

 Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за 

всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, 

т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови 

параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят. 

 

Забележка: Предвид различните критерии за подбор в отделните обособени позиции, на 

основание чл. 47 ал. 10 от ППЗОП не е допустимо представяне на едно заявление за участие за 

двете обособени позиции.  
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Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, с 

изискванията към личното му състояние или критериите за подбор, посочени в настоящите 

указания, ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка, при спазване на разпоредбите на чл. 54, ал. 7 – 13 от ППЗОП. 

 

2. Документи за участие: 

2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - в свободна 

форма; 

2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие 

с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки 

от участниците в обединение, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 

лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, съдържащо 

информация относно личното състояние и критериите за подбор по Образец 1, придружен от 

декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни Образец 7; 

Забележка: В тези случаи подаването на ЕЕДОП от съответните лица се счита за съгласие за 

участие в процедурата.  

При подаване на офертата участниците представят в опаковката ЕЕДОП в електронен формат, 

като същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не 

следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

При представяне на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическо 

указание на Агенцията по обществени поръчки, относно предоставяне на е ЕЕДОП, 

публикувано на профила на купувача към електронна преписка на настоящата обществена 

поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg 

Забележка: При попълване и подаване на ЕЕДОП, участниците следва да имат предвид и 

указанията на АОП в секцията „Въпроси и отговори“, Въпрос № 3, както следва: 

„Използване на информационна система на ЕК за еЕЕДОП при провеждане на 

национални процедури 

  

В информационна система на ЕК за еЕЕДОП липсват националните процедури. Как да се избере 
национална процедура - напр. „публично състезание“?  

Последната актуализация на системата е към 29.11.2017 г. и в нея не е предвидена възможност да се посочи 
процедура, различна от тези, по европейските директиви. Възможно е при следваща актуализация на системата да 

се даде такава опция, като дотогава за националните процедури ще е възможно да се използва ЕЕДОП само в 
WORD формат, който е наличен на Портала за обществени поръчки. Няма пречка образецът в този формат да се 
използва и за останалите процедури. 

Дата на публикуване 20.03.2018 г. “ 

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

2.4. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.  

2.5. „Техническо предложение“, съдържащо: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
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а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и 

изискванията на Възложителя – по Образец 2.1. съответно Образец 2.2., ведно с приложенията 

към него.  

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец 4; 

г) декларация за срока на валидност на офертата Образец 5; 

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

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд Образец 6. 

2.6. „Ценово предложение“, по Образец 3.1 и  Образец 3.2. 

Ценово предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 

Забележка: Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в 

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

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

 

3. Указание за подготовка на ЕЕДОП: 

При подготовката на офертата и попълването на ЕЕДОП следва да се съобрази методическо 

указание на АОП от  02.03.2018 г.  относно „Предоставяне на Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП“ 

 

 

4. Подаване на оферта 

Документите, свързани с участието в процедурата и систематизирани съобразно посочените по-

горе изисквания, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

- наименованието на поръчката и обособената позиция, за която участникът подава 

оферта. 

5. Място и срок за подаване на документите за участие в процедурата 

5.1. Документите за участие в процедурата се представят от участника или от упълномощен от 

него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез 

друга куриерска услуга на адрес: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените 

продукти, гр . София, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов“ № 15, ет.11, ст. 16 - деловодство. 

5.2. Срокът за получаване на оферти е посочен в обявлението. 

5.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на документите за участие в 

процедурата от Възложителя. Ако участникът изпраща документите си по поща или с 

препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, разходите са за негова 

сметка. В този случай той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното 

получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на 
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офертите. Рискът от забава или загубване на документите е за сметка на участника. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането им 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 или други подобни. 

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

или оттегли подадените документи. Допълнението и промяната трябва да отговарят на 

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

отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта“ (с входящ номер). 

6. Приемане на оферти 

6.1. За получените оферти при Възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 

- подател на офертата; 

- номер, дата и час на получаване; 

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

6.2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват входящият номер, датата и 

часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

6.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 

или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост или в прозрачна опаковка. 

Тези оферти се връщат незабавно на участниците, като обстоятелства се отбелязват във 

входящия регистър. 

6.4. Когато към 16:30 часа на датата, определена като краен срок за получаване на оферти пред 

деловодството на НСЦРЛП все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се 

подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от 

списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са 

включени в списъка. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: 

 

ОБРАЗЕЦ № 1  

 

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия 

орган или възложителя 

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 

Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, 

изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и 

попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
1
. Позоваване на съответното обявление

2
, 

публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 

OВEС S брой[], дата [], стр.[],  

Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на 

Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която 

позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено 

идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския 

съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена 

поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на 

национално равнище):  [……] 

                                                 
1
 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 

възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги 
и други заинтересовани страни 

2
 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана 

за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка. 
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в 
състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на 
квалификационна система. 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен 

случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор. 

Идентифициране на възложителя
3 Отговор: 

Име:  [   ] 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: 

Название или кратко описание на поръчката
4
: [   ] 

Референтен номер на досието, определен 

от възлагащия орган или възложителя (ако 

е приложимо)
5
: 

[   ] 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от 

икономическия оператор 

 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: 
Отговор: 

Име: [   ] 

Идентификационен номер по ДДС, ако е 

приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете друг 

национален идентификационен номер, ако е 

[   ] 

[   ] 

                                                 
3
 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на 

съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички 
заинтересовани възложители на обществени поръчки. 

4
 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 

5
 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 
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необходимо и приложимо 

Пощенски адрес:  [……] 

Лице или лица за контакт
6
: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или 

средно предприятие ли е
7
? 

[] Да [] Не 

Само в случай че поръчката е запазена
8
: 

икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално предприятие
9
, 

или ще осигури изпълнението на поръчката в 

контекста на програми за създаване на 

защитени работни места? 

Ако „да“, какъв е съответният процент 

работници с увреждания или в неравностойно 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 
[…] 
 

                                                 
6
 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 

7
 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 

предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически 
цели.  
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които 
са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или 
годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро. 

8
 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 

9
 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в 

неравностойно положение. 
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положение? 
Ако се изисква, моля, посочете въпросните 

служители към коя категория или категории 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение принадлежат. 

 
[….] 
 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите в 

останалите части от този раздел, раздел Б и, 

когато е целесъобразно, раздел В от тази 

част, попълнете част V, когато е 

приложимо, и при всички случаи 

попълнете и подпишете част VI.  

а) Моля посочете наименованието на списъка 

или сертификата и съответния регистрационен 

или сертификационен номер, ако е 

приложимо: 
б) Ако сертификатът за регистрацията или 

за сертифицирането е наличен в електронен 

формат, моля, посочете: 
 
в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво се 

основава регистрацията или сертифицирането 

и, ако е приложимо, класификацията в 

официалния списък
10

: 
г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни критерии за 

подбор? 
Ако „не“: 

В допълнение моля, попълнете липсващата 

информация в част ІV, раздели А, Б, В или 

Г според случая  САМО ако това се изисква 

съгласно съответното обявление или 

 

 

 

 

 

 
a) [……] 
 
б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 
в) [……] 
 

 

 
г) [] Да [] Не 
 

 

 

 

 

 

 

д) [] Да [] Не 

 

 

 

                                                 
10

 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
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документацията за обществената поръчка: 
д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия 

орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп 

до национална база данни във всяка държава 

членка? 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете:  

 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

Форма на участие: 
Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори
11

? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен 

ЕЕДОП. 

Ако „да“: 
а) моля, посочете ролята на икономическия 

оператор в групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи...): 
б) моля, посочете другите икономически 

оператори, които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 
в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

 
а): [……] 
 

 
б): [……] 
 

 
в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи 

оферта: 

[   ] 

                                                 
11

 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да 

представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 
Пълното име  
заедно с датата и мястото на раждане, ако е 

необходимо:  

[……]; 
[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……] 
Пощенски адрес: [……] 
Телефон: [……] 
Ел. поща: [……] 
Ако е необходимо, моля да предоставите 

подробна информация за представителството 

(форми, обхват, цел...): 

[……] 

 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 
Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, посочени в част IV, и 

критериите и правилата (ако има такива), 

посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и 

подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б 

от настоящата част и от част III.  
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са 

свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за 

контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които 

предприемачът може да използва за извършване на строителството.  
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти

12
, доколкото тя има 

отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва. 

                                                 
12

 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 
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Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва 

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква 

изрично от възлагащия орган или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли 

да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, 

моля, приложете списък на предлаганите 

подизпълнители:  

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към 

информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана 

съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни 

подизпълнители. 

 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

1. Участие в престъпна организация
13

: 

2. Корупция
14

: 

3. Измама
15

: 

                                                 
13

 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 
г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 

14
 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват 

длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на 
Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково 
решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор 
(ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно 
определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на 
икономическия оператор. 

15
 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности 

(ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
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4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности
16

: 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
17

 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора
18

 

Основания, свързани с наказателни присъди 

съгласно националните разпоредби за 

прилагане на основанията, посочени в 

член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което 

е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което 

има правомощия да го представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките 

на тези органи, окончателна присъда във 

връзка с едно от изброените по-горе 

основания, която е произнесена най-много 

преди пет години, или съгласно която 

продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в присъдата?  

[] Да [] Не 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): 
[……][……][……][……]

19 

Ако „да“, моля посочете
20

: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 

1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  
б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]

  
 

 
б) [……] 
в) продължителността на срока на изключване 

[……] и съответната(ите) точка(и) [   ] 
Ако съответните документи са на 

                                                 
16

 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също 
обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, 
както е посочено в член 4 от същото рамково решение. 

17
 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 

18
 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от 
него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). 

19
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

20
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……]
21 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да докаже 

своята надеждност въпреки наличието на 

съответните основания за изключване
22

 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки
23

: 
[……] 

 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 
Отговор: 

Икономическият оператор изпълнил ли е 

всички свои задължения, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и в 

държавата членка на възлагащия орган или 

възложителя, ако е различна от страната на 

установяване? 

[] Да [] Не 

 

 
Ако „не“, моля посочете: 

а) съответната страна или държава членка; 
б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 

административен акт: 

–  Решението или актът с 

окончателен и обвързващ 

Данъци 
Социалноосигурителни 

вноски 

 
a) [……] 
б) [……] 
в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 
 

– [……] 

 
a) [……]б) [……] 
 
в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 
 

                                                 
21

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

22
 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 

2014/24/ЕС. 

23
 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, 

системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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характер ли е? 

– Моля, посочете датата на 

присъдата или 

решението/акта. 

– В случай на присъда — 

срокът на изключване, ако е 

определен пряко в 

присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 
г) Икономическият оператор изпълнил ли е 

задълженията си, като изплати или поеме 

обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или 

социалноосигурителни вноски, 

включително, когато е приложимо, всички 

начислени лихви или глоби? 

 

 

 

 

 
в2) [ …] 
 
г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 
[……] 

– [……] 
 

 

 

 

 
в2) [ …] 
 
г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 
[……] 

Ако съответните документи по отношение 

на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа):
 24 

[……][……][……][……] 

 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАРУШЕНИЕ
25

 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното 

право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право 

може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко 

различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, [] Да [] Не 

                                                 
24

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

25
 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
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доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или 

трудовото право
26

? 

Ако „да“, икономическият оператор взел 

ли е мерки, с които да докаже своята 

надеждност въпреки наличието на 

основанието за изключване 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор в една от следните 

ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 

от сходна процедура съгласно националните 

законови и подзаконови актове
27

, или 

д) неговите активи се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако „да“: 

– Моля представете подробности: 

– Моля, посочете причините, поради 

които икономическият оператор ще 

бъде в състояние да изпълни 

поръчката, като се вземат предвид 

приложимите национални норми и 

мерки за продължаване на 

стопанската дейност при тези 

обстоятелства
28

? 

[] Да [] Не 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 
в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката 
или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 

27
 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за 

обществената поръчка. 

28
 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от 

случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без 
каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да 

изпълни поръчката. 
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Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение
29

?  
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 
 
 [……] 
Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор сключил ли е 

споразумения с други икономически 

оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 
Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор има ли информация 

за конфликт на интереси
30

, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Икономическият оператор или свързано с 

него предприятие, предоставял ли е 

консултантски услуги на възлагащия орган 

или на възложителя или участвал ли е по 

друг начин в подготовката на процедурата 

за възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за 

обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил предсрочно 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

                                                 
29

 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното 
обявление или в документацията за обществената поръчка. 

30
 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка. 
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прекратен или да са му били налагани 

обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

 

[…] 

Ако „да“,  икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не  
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни 

при предоставянето на информацията, 

необходима за проверката за липса на 

основания за изключване или за изпълнението 

на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено 

влияние върху процеса на вземане на решения 

от възлагащия орган или възложителя, да 

получи поверителна информация, която може 

да му даде неоправдани предимства в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, или да предостави поради 

небрежност подвеждаща информация, която 

може да окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на изключването, 

подбора или възлагането? 

[] Да [] Не 

 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 

изключване 
Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени 

в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка? 

[…] [] Да [] Не 
 

 

  



   

 

 
 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ   

                                  НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ 

 
 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г., проект с 

наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от 

администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“,  

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по 

Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), с подкрепата на Евройпеския социален фонд  

 43 
 

Ако документацията, изисквана в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката са достъпни 

по електронен път, моля, посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]
31 

В случай че се прилага някое специфично 

национално основание за изключване, 

икономическият оператор предприел ли е 

мерки за реабилитиране по своя инициатива?  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:  

[] Да [] Не 
 

 
[…] 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият 

оператор заявява, че 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или 

възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена 

в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от 

част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани критерии за 

подбор 
Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 

подбор: 
[] Да [] Не 

 

А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 
1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър в 

държавата членка, в която е установен
32

: 

[…] 

  

                                                 
31

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

32
 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, 
посочени в същото приложение 
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Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 
2) При поръчки за услуги: 
Необходимо ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за да 

може икономическият оператор да изпълни 

съответната услуга в държавата на 

установяване?  
 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: […] 

[] Да [] Не 

  
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор 

са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за 

поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за поръчката, 

е както следва: 
и/или  
1б) Неговият среден годишен оборот за броя 

години, изисквани в съответното обявление 

или в документацията за поръчката, е 

както следва
33

(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
 
(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от 

поръчката и посочена в съответното 

обявление,  или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой финансови 

години, е както следва: 

и/или 
2б) Неговият среден годишен оборот в 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута 
 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 

                                                 
33

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
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областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва
34

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……],[……][…]валута 
 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация относно 

оборота (общия или конкретния) за целия 

изискуем период, моля, посочете датата, на 

която икономическият оператор е учреден или 

е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения
35

, посочени в съответното 

обявление, или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че реалната им стойност е, 

както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(посочване на изискваното съотношение — 

съотношение между х и у
36

 — и стойността): 

[…], [……]
37

 

 
 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……],[……][…]валута 
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите икономически 

или финансови изисквания, ако има 

такива, които може да са посочени в 

съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената  поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

[…] 

 

 

 

  

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

                                                 
34

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 

35
 Например съотношението между активите и пасивите. 

36
 Например съотношението между активите и пасивите. 

37
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор 

са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за 

поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 
1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период
38

 икономическият 

оператор е извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  
Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  [……] 

Строителни работи:  [……] 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 
През референтния период

39
 икономическият 

оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните 

основни услуги от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти
40

: 

 
Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [……] 
Описание Суми Дати Получате

ли 

    

 

2) Той може да използва следните технически 

лица или органи
41

, особено тези, отговарящи 

за контрола на качеството: 

При обществените поръчки за строителство 

[……] 
 

 
[……] 

                                                 
38

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди 
повече от пет години. 

39
 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди 

повече от три години. 

40
 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва 

публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. 

41
 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия 

оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се 
попълнят отделни ЕЕДОП. 
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икономическият оператор ще може да 

използва технически лица или органи при 

извършване на строителството: 
3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване и 

изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните системи за 

управление и за проследяване на веригата 

на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги или, по 

изключение, за стоки или услуги, които са 

със специално предназначение: 
Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки
42

 на неговия 

производствен или технически капацитет и, 

когато е необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 

 
[] Да [] Не 

6) Следната образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената поръчка) 
б) неговия ръководен състав: 

 

 
a) [……] 
 

 

 
б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление на 

околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на състава 

на икономическия оператор и броят на  

ръководния персонал през последните три 

години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на състава: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……], 
Година, брой на ръководните кадри: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……] 

9) Следните инструменти, съоръжения или [……] 

                                                 
42

 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от 
компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 
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техническо оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на договора: 
10) Икономическият оператор възнамерява 

евентуално да възложи на подизпълнител
43

 

изпълнението на следната част (процентно 

изражение) от поръчката: 

[……] 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки на 

продуктите, които не трябва да са придружени 

от сертификати за автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият оператор 

декларира, че ще осигури изискваните 

сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 
[…] [] Да [] Не 
 

 

 
 [] Да[] Не  
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 
12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в документацията 

за поръчката? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 
[…] 
 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

                                                 
43

 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще 
използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за 
подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе. 
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Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за 

осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от 

възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление 
Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 
 

 

 

 
[……] [……] 
 

 

 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за екологично 

управление могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 
 

 

 

 
[……] [……] 
 

 

 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или 

възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които 
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трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за 

представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде 

съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални 

доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен 

диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 
Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени, за 

да се ограничи броят на кандидатите по 

следния начин: 

В случай, че се изискват  някои сертификати 

или други форми на документални 

доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 

дали икономическият оператор разполага с 

изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми 

на документални доказателства са на 

разположение в електронен формат
44

, моля, 

посочете за всички от тях:  

[……] 
 

 
[…] [] Да [] Не

45 
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……]
46 

 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е 

представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни. 

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи 

указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато: 

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк 

достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна 

безплатно
47

; или 

                                                 
44

 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

45
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

46
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

47
 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия 

орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от 

съответното съгласие за достъп.  
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б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
48

, възлагащият орган или възложителят вече 

притежава съответната документация. 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя 

съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 

която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен 

европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане 

на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник 

на Европейския съюз, референтен номер)].  
 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 

  

                                                 
48

 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от 

Директива 2014/24/ЕС 
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OБРАЗЕЦ № 2.1 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

за 

участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики 

в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-

2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване 

знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти“,  административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма 

„Добро управление” (ОПДУ) 
по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Подготовка и провеждане на обучение за служителите на 

НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на 

лекарствените продукти 

 

От участник: ………………………………………................... седалище и адрес на управление: 

…..……………............................., ЕИК/БУЛСТАТ ……………………  

представляван от................................................................................... в качеството си 

на.................................................................................................... 

относно: Обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на специализирано 

обучение „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените 

продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование 

„Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от 

администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“,  

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-

2.006-0010, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

1 – Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на 

добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и 

потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, 

посочени в документацията за участие в процедурата.  

Декларираме, че ще изпълним услугите/дейностите, които са предмет на поръчката и 

обособената позиция  в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация 

на настоящата поръчка.  

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, гарантираме, че сме в 

състояние да изпълним поръчката, съгласно заложените в Техническата спецификация 

дейности в срок до …………………, считано от датата на пописване на договора. 
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Приложение 1: Предложение за изпълнение на заложените в Техническата спецификация 

дейности по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Подготовка и провеждане на обучение за 

служителите на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в областта на 

реимбурсирането на лекарствените продукти 

 

 

Дата, ..............................   ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 
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OБРАЗЕЦ № 2.2 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

за 

участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики 

в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-

2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване 

знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти“,  административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма 

„Добро управление” (ОПДУ) 
по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Осигуряване на логистика и организационно-техническа 

подготовка при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет 

Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти 

 

От участник: ………………………………………................... седалище и адрес на управление: 

…..……………............................., ЕИК/БУЛСТАТ ……………………  

представляван от................................................................................... в качеството си 

на.................................................................................................... 

относно: Обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на специализирано 

обучение „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените 

продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование 

„Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от 

администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“,  

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-

2.006-0010, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) по Обособена позиция 2 – 

Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на 

обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет Споделяне на добри практики в областта на 

реимбурсирането на лекарствените продукти 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и 

потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, 

посочени в документацията за участие в процедурата.  

Декларираме, че ще изпълним услугите/дейностите, които са предмет на поръчката и 

обособената позиция в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация на 

настоящата поръчка.  
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В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, гарантираме, че сме в 

състояние да изпълним поръчката, съгласно заложените в Техническата спецификация 

дейности в срок до …………………, считано от датата на пописване на договора. 

 

Приложение 1: Предложение за изпълнение на заложените в Техническото спецификация 

по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Осигуряване на логистика и организационно-техническа 

подготовка при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет 

Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти 

 дейности 

 

 

Дата, ..............................   ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 
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ОБРАЗЕЦ № 3.1 

 

 

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА) 

 

за участие в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики 

в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-

2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване 

знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти“,  административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма 

„Добро управление” (ОПДУ) 
по Обособена позиция 1 – Подготовка и провеждане на обучение за служителите на 

НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на 

лекарствените продукти 

 

от ………...................................................................................................................................... 

/наименование на участника /седалище: ...................................................................................., адрес 

за кореспонденция:.............................................................................., телефон: ........................, факс: 

................................, е-mail:...................................,  ЕИК: ............................................,  

представляван от: ..................................................................................  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на обявената от Вас 

процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране 

и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики в областта на 

реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-

C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и 

уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране 

на лекарствените продукти“,  административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма „Добро управление” 

(ОПДУ) по Обособена позиция 1 – Подготовка и провеждане на обучение за служителите 

на НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на 

лекарствените продукти 

 

Общата цена на нашата оферта за изпълнение на горецитираната обществена поръчка по 

Обособена позиция 1 – Подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП 
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с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на 

лекарствените продукти съгласно техническата спецификация, възлиза на: …………………. 

лева без включен ДДС /словом: …......................./  или .......................................... лева с 

включен ДДС  /словом………………/.  

 

 

Забележки: 

 Настоящото ценово предложение се поставя в непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ за съответната обособена позиция. 

 Ценовото предложение следва да бъде представено по образеца, приложен в 

документацията за съответната обособена позиция.  

 Предлаганите от участника цени не трябва да се съдържат или посочват в друг от 

документите, приложени към офертата, освен в ценовото предложение. 

 Стойностите се представят в лева, със закръгление до втория знак след десетичната 

запетая.   

 При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 

 Плащането се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка. 

 

Дата: ..............    Подпис и печат: ......................... 
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наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от 

администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“,  
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ОБРАЗЕЦ № 3.2 

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА) 

 

за участие в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики 

в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-

2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване 

знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти“,  административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма 

„Добро управление” (ОПДУ) 
по Обособена позиция 2 – Осигуряване на логистика и организационно-техническа 

подготовка при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет 

Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти 

 

от ………...................................................................................................................................... 

/наименование на участника /седалище: ...................................................................................., адрес 

за кореспонденция:.............................................................................., телефон: ........................, факс: 

................................, е-mail:...................................,  ЕИК: ............................................,  

представляван от: ..................................................................................  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на обявената от Вас 

процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране 

и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики в областта на 

реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-

C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и 

уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране 

на лекарствените продукти“,  административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма „Добро управление” 

(ОПДУ) по Обособена позиция 2 – Осигуряване на логистика и организационно-

техническа подготовка при провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с 

предмет Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените 

продукти 

 
Общата цена на нашата оферта за изпълнение на горецитираната обществена поръчка по 

Обособена позиция 2 – Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при 
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провеждането на обучение за служителите на НСЦРЛП с предмет Споделяне на добри практики 

в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти 

 съгласно техническата спецификация, възлиза на: …………………. лева без включен ДДС 

/словом: …......................./  или .......................................... лева с включен ДДС  

/словом………………/,  

 

По пера, както следва: 

 

Обхват на логистичните дейности Бр. 
Бр. 

участници 
Ед.цена 

Общо с 

ДДС 

Нощувки, с вкл. изхранване  2 

24 + 2 

лектори + 

1 преводач 

  

Конферентна  зала и техническо оборудване 

(микрофон, лаптоп, екран, мултимедия, интернет 

връзка, апаратура за симултанен превод) 

1 -   

Транспорт в двете посоки 1 -   

Самолетни билети и такси за лектори, 

допълнителен вътрешен трансфер и допълнителни 

нощувки (вкл. изхранване) съобразно дата и място 

на пристигане и отпътуване. 

2 

лектори 
   

Обща цена за логистичните дейности:  

 

Забележки: 

 Настоящото ценово предложение се поставя в непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ за съответната обособена позиция. 

 Ценовото предложение следва да бъде представено по образеца, приложен в 

документацията за съответната обособена позиция  

 Предлаганите от участника цени не трябва да се съдържат или посочват в друг от 

документите, приложени към офертата, освен в ценовото предложение. 

 Стойностите се представят в лева, със закръгление до втория знак след десетичната 

запетая.   

 При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 

 Плащането се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка. 

 

Дата: ..............    Подпис и печат: ......................... 
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OБРАЗЕЦ № 4 

 

Деклария за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

за 

участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики 

в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-

2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване 

знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти“,  административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма 

„Добро управление” (ОПДУ) 
по Обособена позиция………………………………………………………………………….. 

 

От участник: ………………………………………................... седалище и адрес на управление: 

…..……………............................., ЕИК/БУЛСТАТ ……………………  

представляван от................................................................................... в качеството си 

на.................................................................................................... 

относно: Обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на специализирано 

обучение „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените 

продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование 

„Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от 

администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените 

продукти“,  административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 
по Обособена позиция………………………………………………………………………….. 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с документацията за участие в процедурата, ние декларираме, че сме 

запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за 

Изпълнител, ще сключим договор по приложения в документацията образец. 

 

Дата, ..............................   ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 
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OБРАЗЕЦ № 5 

 

Деклария за срока на валидност на офертата 

за 

участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики 

в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-

2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване 

знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти“,  административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма 

„Добро управление” (ОПДУ) 
по Обособена позиция………………………………………………………………………….. 

 

 

От участник: ………………………………………................... седалище и адрес на управление: 

…..……………............................., ЕИК/БУЛСТАТ ……………………  

представляван от................................................................................... в качеството си 

на.................................................................................................... 

относно: Обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на специализирано 

обучение „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените 

продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование 

„Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от 

администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените 

продукти“,  административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 
по Обособена позиция………………………………………………………………………….. 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с документацията за участие в процедурата, ние декларираме, че сме 

съгласни валидността на нашата оферта да бъде 10 (десет месеца), считано от крайния срок за 

получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. 

 

 

Дата, ..............................   ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 
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ОБРАЗЕЦ 6  

 

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

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

за 

участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики 

в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-

2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване 

знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти“,  административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма 

„Добро управление” (ОПДУ) 
по Обособена позиция………………………………………………………………………….. 

 

 

От участник: ………………………………………................... седалище и адрес на управление: 

…..……………............................., ЕИК/БУЛСТАТ …………………… представляван 

от................................................................................... в качеството си 

на.................................................................................................... относно:  

Обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на специализирано обучение 

„Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по 

проект № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани 

обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на 

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“,  административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по 

Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 
по Обособена позиция………………………………………………………………………….. 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

 

Дата, ..............................   ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 

 

Пояснение: 

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са НАП, 

Министерството на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция 

„Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www.moew.government.bg, 

www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg ) 



   

 

 
 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ   

                                  НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ 

 
 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г., проект с 

наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от 

администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“,  

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по 
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ОБРАЗЕЦ 7  

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА 

СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ  

НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 
Долуподписаният/ата ............................................................................................................................., 

дата на раждане ................................, л.к. № .......................... издадена на…………………………г. 

от МВР............................................  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Съгласен/а съм Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да 

съхраняват и обработват личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на 

личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 

2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 

и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 

регламент относно защитата на данните)(Регламент (ЕС) 2016/679), които предоставям във 

връзка с участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

Организиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики 

в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-

2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с наименование „Специализирани обучения за подобряване 

знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти“,  административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма 

„Добро управление” (ОПДУ) 
по Обособена позиция………………………………………………………………………….. 

 

Запознат/а съм с: 

- целта и средствата на обработка на личните данни. 

- доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за 

предоставянето им. 

- правото на достъп и на коригиране на събраните данни. 

- наименование и адреса на НСЦРЛП, както името и длъжността на обработващия данните 

служител. 

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми 

данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 

2016/679. 

 

Дата: ……………………………… 

гр./……………………………………..  ДЕКЛАРАТОР:…………………… 


