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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 
А. Общи положения 

           Откритата процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални 
изпълнители за възлагане на обществени поръчки с обект: „Избор на фирма за обслужване на 
социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на 
“Български пощи” ЕАД”, се провежда на основание чл. 93 а, ал.3 от ЗОП и на Решение по т.2.1 
от Протокол № 8/06.04.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД и Заповед 
№ РД–08-309/10.08.2010 г. на Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД 
(Приложение № 1 към документацията). Всички правоотношения, свързани с организирането и 
провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка, се регламентират от ЗОП 
и настоящата документация. Процедурата се провежда от комисия, назначена от възложителя 
по чл. 34 от ЗОП.  
 
Б. Цел на рамковото споразумение: 

Целта на предстоящата открита процедура е сключване на рамково споразумение по 
реда на глава седма “А” от Закона за обществените поръчки, с която да бъдат създадени 
условия за избор на фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по 
Наредба 11, чрез ваучери за служителите на “Български пощи” ЕАД, като бъдат избрани 
потенциални изпълнители, които да извършват услугата по икономически най-изгодни условия 
на заявяваните услуги и за най-ефективно разходване на планираните средства при следване на 
принципите за публичност и прозрачност, както и за осигуряване на свободна и лоялна 
конкуренция и недопускане на дискриминация. 

 
В. Възложител на обществената поръчка. 

По смисъла на тази документация и на основание чл.7, т. 5, чл. 7„г” от ЗОП, Решение по 
т. 2.1 от Протокол № 8/06.04.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, 
Възложител на обществената поръчка е „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, адрес: гр.София 1700, 
ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл. 31, тел. 02/ 949 3154. 

 
Г. Обект на обществената поръчка. 

1. “Български пощи” ЕАД, на основание чл.7, т.5, чл. 7„г” и чл.3, ал.1, т. 2, чл.14, ал.1, т.3 
и чл.93а от ЗОП възлага открита процедура за сключване на рамково споразумение с 
потенциални изпълнители на обществени поръчки с обект: „Избор на фирма за обслужване на 
социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на 
“Български пощи” ЕАД”.  

2. Обществената поръчка е с място на изпълнение: всички териториални и 
специализирани поделения и Централно управление.на „Български пощи” ЕАД, описани в 
Техническите изисквания (Приложение № 2). 

 
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  
 
А. Условия за участие.  

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който:  
1.1. Отговаря на изискванията на чл. 9, чл. 46 и чл.47 от ЗОП. 
1.2. Представи доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени в чл. 50, 

ал. 1, т. 2, и т. 3 от ЗОП. 
1.3. Представи доказателства за технически възможности и квалификация, посочени в чл. 

51, ал. 1, т.1, т. 5 и т. 6 от ЗОП.  
2. В процедурата не може да участва участник, който: 
2.1. e осъден/а с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  
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б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2.2. е обявен в несъстоятелност;  
2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 
2.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 

2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;  

2.6.  има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични 
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци 
съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;  

2.7. при който лицата по ал. 4 са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 
разпоредба на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 

2.8. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от  Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси.      

3. Изискванията по т. 2.1., 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и т. 2.8 се отнасят и за следните лица:  
3.1. при събирателно дружество – за лица по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския 

закон;  
3.2. при командитно дружество – за лица по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 
3.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лица по чл. 147, ал.1 от 
Търговския закон; 

3.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал.2 от Търговския закон, 
а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон; 

3.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон; 
3.6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които 

представляват участника.  
3.7. в случаите по т. 3.1-3.6. - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 

4. Обстоятелствата по т. 2 се удостоверяват с декларация (Приложение № 3а, съответно 
Приложение № 3б) при подаването на офертата. 

5. Всеки участник е длъжен да обяви писмено пред възложителя промените в 
обстоятелствата по предходните точки, в 7-дневен срок от настъпването им /Приложение № 3в/. 

6. Участникът трябва да притежава разрешение от Министъра на финансите за 
осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна.  

6.1. Не се допускат до участие участници с отнето разрешение или в процедура по 
отнемане на разрешението. 

7. Участникът следва да има минимум 85% покритие с търговски обекти в населените 
места, съгласно Техническите изисквания - Приложение 2. 

 
Б. Документи, представяни от участника.  

1. Участниците в процедурата представят, посочените по - долу документи: 
1.1. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 

от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
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търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 
Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от 
съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; 

1.2. оригинал или заверено копие от удостоверение за актуално състояние за участници – 
юридически лица или еднолични търговци, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на 
подаване на офертата. /Отнася се за участник – непререгистриран по реда на Закона за 
търговския регистър/. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен 
документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; 

1.3. документ за гаранция за участие в съответствие с изискванията, посочени в раздел ІV 
от документацията; 

1.4. доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50, ал. 1, т. 2, и т.  
3 от ЗОП. 

1.4.1. заверено копие от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите на 
участника за последните три години; 

1.4.2. информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са обект на поръчката 
за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е регистриран или е 
започнал дейността си; 

1.5. доказателства за технически възможности и квалификация в съответствие с чл. 51, 
ал. 1, т.1, т.5 и т.6 от ЗОП. 

1.5.1. заверено копие от разрешение от Министъра на финансите за извършване на 
дейност като оператор на ваучери за храна. 

1.5.2. ваучерите за храна по Наредба 11, трябва да отговарят на изискванията на Наредба 7 
на МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност 
като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор от 09.03.2007 г. и 
да съдържат реквизитите съгласно Наредба 11, а именно:  

а) изписване на групите храни, за които е валиден ваучера; 
б) надпис, че ваучера е издаден по смисъла на Наредба 11; 

Доказателства по т. 1.5.2. Образец на ваучера за храна по Наредба 11 с горепосочените 
реквизити.  

1.5.3. Участникът представя образец на ваучера, издаден съгласно изискванията на 
Наредба 7, с нивата на защита; 

1.5.4. Заверен от участника списък на основните договори, сключени през последните три 
години, включително дати, стойности и получателите в зависимост от датата на стартиране на 
дейността на оператора. Участник, който не е упражнявал дейността през последните 3 /три/ 
години, представя декларация за датата на стартиране на дейността. 

1.5.5. Банкова референция; 
1.5.6. Минимум три референции за добро изпълнение от компании с над хиляда 

служители, с които участниците имат действащи договори. 
1.5.7. Декларация, придружена със списък на доставчиците по чл. 15 от Наредба    

№7/09.05.2003 год. на МТСП и МЗ, с които участникът има сключени договори за обслужване, 
с посочени адреси на търговските обекти. 

1.5.8. Задължително изискване за търговската мрежа на участника е да има действащи 
договори с търговски вериги за хранителни продукти, работещи с ваучери" /доказва се с копие 
от договорите с тези търговски вериги/; 

1.5.9. Списък на населените места, в които участникът има сключени договори с 
търговски обекти; 

1.6. Декларация, подписана от законния представител на участника, че не са налице 
обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 2.1. до 2.8. (попълнена съгласно образеца – 
Приложение № 3а); 

1.7. Декларации, подписани от всички членове на управителния и/или надзорен орган на 
участника, а в случай, че членовете са юридически лица - от техните представители в 
съответния управителен орган, че не са налице обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 2.1., 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и т. 2.8 (попълнени съгласно образеца – Приложение № 3б); 

1.8. предлагана цена за изпълнение на поръчката – представена в съответствие с образеца 
на ценова оферта (Приложение № 6) – поставена в отделен запечатан, непрозрачен плик, 
обозначен с надпис „Предлагана цена"; 
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1.9. декларация от законния представител на участника, попълнена съгласно образеца - 
Приложение № 3в /подава се само от непререгистрираните по Закона за търговския 
регистър/. 

1.10. копие от регистрация по БУЛСТАТ; /подава се само от непререгистрираните по 
смисъла на Закона за търговския регистър/. 

1.11. копие от документа за регистрация на участника по ЗДДС (ако участникът е 
регистриран по ЗДДС);  

1.12. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП /Приложение № 3г/ за участие или липса на 
подизпълнители. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, документите 
по раздел ІІ, буква Б т. 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 1.10., 1.11, 1.12., 1.13 и т.1.18 се 
представят и за всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида 
на работите, които ще изпълнят и дела на тяхното участие. 

1.13. попълнен образец на административни сведения на участника – Приложение № 4; 
1.14. копие от документ за закупена документация за участие в процедурата; 
1.15. нотариално заверено пълномощно на представителя на участника в процедурата, ако 

не е законен представител; 
1.16. проект на рамково споразумение, който не се попълва, но се прилага към офертата, 

като участникът парафира всяка страница от него и подпечатва последната страница за 
Изпълнител. С тези действия участникът удостоверява, че се е запознал с проекта на рамковото 
споразумение; 

1.17. оферта, изготвена съгласно образеца – Приложение № 5; 
1.18. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.  

Нотариалните заверки да не предхождат датата на представяне на офертите с повече 
от три месеца. Копията от всички документи, за които не се изисква изрична нотариална 
заверка, се представят заверени от участника. 

Забележка : В случай, че участникът е чуждестранно лице документите по т.1.1. и 1.2. се 
представят в официален превод на български език, а останалите документи, които са на чужд 
език се представят и в превод на български език. Ако участникът – чуждестранно лице е 
обединение, документите се представят за всеки от участниците в него.  

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 1.1., 
1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13. и 1.18. се представят от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. 

2. Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в настоящата 
документация. В случай, че документите не отговарят на изискванията на Възложителя или 
съдържат невярна информация, участникът се отстранява от участие. 

 
III. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в 
процедурата, са за сметка на участниците.  

2. Закупуването на документацията е задължително условие за участие в процедурата. 
3. Стойността на настоящата документация за участие в процедурата, в размер на 20 

(двадесет) лева, с ДДС, е за сметка на участниците.  
4. Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на 

ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 3, стая № 214 от 
09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. до 10 дни преди изтичане срока за получаване на 
офертите. 

/Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При 
поискване от заинтересованото лице, придружено от платежен документ за стойността на 
документацията, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило 
искането./ 

5. Всяко лице, закупило документацията за участие в процедурата може да поиска 
писмено от възложителя разяснения по нея. Разясненията по предходното изречение могат да 
бъдат искани не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за подаване на оферти. 
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6. В 4-дневен срок от постъпване на искането, Възложителят изпраща разяснението до 
всички участници, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, без 
да посочва в отговора наименованието на участника, отправил запитването. 

7. Всички разяснения по документацията за участие в процедурата се превръщат в нейна 
неразделна част и се предоставят на всяко следващо лице, закупуващо документация за участие. 

 
ІV. ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ  

1. Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в размер на 5000 
(пет хиляди) лева. 

Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. 
1.1. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под 

формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в 
„Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Сметка в лева: IBAN BG88RZBB91551032734305, BIC: 
RZBBBGSF. Оригинален платежен документ, удостоверяващ превода на сумата на гаранцията 
за участие по сметката на възложителя се прилага в плика с офертата на участника.  

1.2. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под 
формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която 
банката писмено и безусловно се задължава да плати на “Български пощи” ЕАД при 
предявяване сумата на гаранцията за участие. Срокът на банковата гаранция следва да бъде 90 
(деветдесет) календарни дни. Оригиналът на банковата гаранция се представя в плика с 
офертата на участника. 

2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа от възложителя, когато участникът: 
2.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти; 
2.2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на 

спора; 
2.3. е определен за изпълнител на поръчката, но не изпълни задължението си да сключи 

договор за обществената поръчка.  

В случаите, по т. 2.1. и т. 2.3., когато участникът е представил банкова гаранция, 
Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 

3. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават от Възложителя, както следва: 
3.1. на отстранените участници в срок от пет работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 
3.2. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след 
изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; 

3.3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите 
на всичките кандидати или участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на 
срока за обжалване на решението за прекратяване. 

 
4. Гаранция за добро изпълнение на рамковото споразумение. 
Участникът, определен за изпълнител по рамковото споразумение, е длъжен да внесе 

гаранция за добро изпълнение в размер на 1 000 (хиляда) лева  
Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. 
4.1. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата на 

парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в 
„Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Сметка в лева: IBAN BG88RZBB91551032734305, BIC: 
RZBBBGSF. Оригинален платежен документ, удостоверяващ превода на сумата на гаранцията 
за изпълнение по сметката на възложителя се представя преди подписване на споразумението.  

4.2. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение в процедурата под 
формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която 
банката писмено и безусловно се задължава да плати на “Български пощи” ЕАД при 
предявяване сумата на гаранцията за изпълнение. Срокът на банковата гаранция следва да 
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съвпада със срока на споразумението. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди 
подписване на споразумението. 

4.3. Изпълнителят отправя писмено искане до възложителя за освобождаване на 
гаранцията за изпълнение най-рано 10 (десет) работни дни след изтичане на срока, за който се 
сключва настоящото рамково споразумение. 

4.4. Гаранцията по т.4.1. се задържа в полза на възложителя в случай, че изпълнителят не 
изпълни задълженията си по договорите, сключени на основа на рамковото споразумение, или 
ги изпълни лошо. 

4.5. Гаранцията по т.4.1. се задържа в полза на възложителя, в случай, че изпълнителят 
откаже да сключи договор на основание настоящото рамково споразумение след като е избран 
за такъв, съгласно правилата на настоящото споразумение и ЗОП. 

 
5. Гаранция за добро изпълнение на договор, сключен въз основа на рамковото 

споразумение. 
Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. 
5.1. Гаранцията за добро изпълнение по всеки един от договорите, сключен с някой от 

потенциалните изпълнители въз основа на настоящето споразумение, е в размер на 3 % от 
стойността им. 

5.2. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата на 
парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в 
„Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Сметка в лева: IBAN BG88RZBB91551032734305, BIC: 
RZBBBGSF. Оригинален платежен документ, удостоверяващ превода на сумата на гаранцията 
за изпълнение по сметката на възложителя се представя преди подписване на договора.  

5.3. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение в процедурата под 
формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която 
банката писмено и безусловно се задължава да плати на “Български пощи” ЕАД при 
предявяване сумата на гаранцията за изпълнение. Срокът на банковата гаранция следва да 
съвпада със срока на договора. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди 
подписване на договора. 

5.4. Гаранцията за добро изпълнение по всеки един от договорите се освобождава в срок 
от 10 (десет) работни дни след приключване изпълнението на съответния ДОГОВОР и 
приемане на доставката от страна на възложителя, без да се дължат лихви на изпълнителя. 

5.5. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение при условия и по ред определени в 
съответния договор.  

 
V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
А. Общи положения  

1. Всеки участник може да подаде само една оферта с един вариант, в един оригинален 
екземпляр за участие.  

2. Офертата трябва да е написана четливо, да няма механични или други явни поправки по 
него. Документи с явни поправки не се разглеждат. 

3. Офертата се изготвя съгласно приложения образец - Приложение № 5 към 
документацията. 

4. Подаването на офертата означава, че Участникът, приема изцяло всички общи и 
специални правила, определени в настоящата документация. Всяко отклонение от тях ще 
доведе до отстраняване на участника. 

Б. Съдържание  

1. Всяка оферта и свързаната с нея документация трябва да е изготвена на български 
език. В случай, че участникът е чуждестранно лице документите по т.1.1. и 1.2. от раздел ІІ, 
буква “Б” се представят в официален превод на български език, а останалите документи, които 
са на чужд език се представят и в превод на български език. 

2. Офертата трябва задължително да съдържа документите, посочени в раздел ІІ, буква 
“Б”, т.1. Те се представят като приложения към офертата и са неразделна част от нея. При 
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непредставяне на документ, посочен в настоящата документация възложителят отстранява 
участника от участие в процедурата 

3. Описание на начина, по който участникът възнамерява да изпълни поръчката, съгласно 
Технически изисквания /Приложение №.2/  

4. Посочва се срокът за изпълнение на поръчката. 
5. Участникът посочва предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката, като спазва 

образеца на ценовата оферта – Приложение № 6, поставена в отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагана цена”. Стойността на поръчката се посочва в лева. 

5.1. Предлаганата цена следва да бъде в лева и да не включва ДДС. 
5.2. Общата цена на поръчката е твърда и не подлежи на преразглеждане за срока на 

договора, освен в случаите на чл. 43, ал.2, т. 2 и 3 от ЗОП.  
5.3. Грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника цени са за негова 

сметка.  
6. Участникът посочва срока на валидност на офертата си в съответствие с предвидения от 

Възложителя срок в обявлението за обществената поръчка. Този срок е еднакъв за всички 
участници. В случай на необходимост Възложителят може да изиска от класираните участници 
да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за 
изпълнение на обществената поръчка. 

           
VІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

 А. Запечатване и маркиране на пликовете 

1. Офертата се представя с всички съпътстващи я документи в един запечатан 
непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата 
с препоръчано писмо с известие за доставяне, съдържащ три плика, съгласно указаните по-долу 
изисквания. Ако се използват самозалепващи се пликове, то те трябва да бъдат затворени с 
лепенка и участникът да подпише горната част на лепенката (всеки равностоен метод се 
приема). 

2. Върху плика с офертата  се посочват : 
- адресът, определен за предаване на офертите, обектът на обществената поръчка, за 

която се участва; 
- името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, или 

електронен адрес. 
3. В плика с офертата, участникът следва да постави три отделни запечатани 

непрозрачни и надписани плика, както следва:  
3.1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 /попълнения и подписан 
образец на офертата, съгласно Приложение № 5, заедно със съпътстващите я документи – 
неразделна част от самата оферта, посочени в раздел ІІ, буква Б, т. 1/, отнасящи се до 
критериите за подбор на участниците или кандидатите; 

3.2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят 
документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя 
критерий и посочените в документацията изисквания - описанието, посочено в т.3, от раздел V, 
буква Б; 

3.3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 
участника, като неговото съдържание следва да отговаря на приложения образец (Приложение 
№ 6) и посоченото в т. 5 от раздел V, буква Б. 

 
Б. Подаване и приемане на офертите 

1. Офертата се подава от участника или негов надлежно упълномощен представител – 
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. При лично представяне на 
офертата лицето следва да се легитимира с лична карта и/или копие от съдебно решение за 
регистрация, ако е законен представител, и с лична карта и съответно пълномощно, ако е 
упълномощен представител. 
 2. Срокът за подаване на офертата е 40 (четириридесет) календарни дни, от изпращане 
на обявлението за откриване на процедурата за обществена поръчка до “Държавен вестник” и 



 
 

10

Агенцията по обществени поръчки, на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП. В случай, че срокът 
изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия присъствен ден.  

3. Офертите се приемат от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа всеки 
работен ден до изтичане на срока, посочен в т. 2, в сградата на Централно управление на 
“Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, 
бл. 31, в служба “Деловодство”, етаж 1, стая № 102, тел. 949 32 22. 

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 
точният час на получаване. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

5. Всички оферти, представени след срока по раздел VI.,буква А, т.1 не се приемат от 
Възложителя. Такива оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра 
по т.2.  

6. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. Такава 
оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра по т. 2. 

7. Участникът поема всички рискове по предаването, включително непреодолима сила. 
8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си.  
 

VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 
А. Отваряне и разглеждане на офертите за сключване на рамково споразумение 

1. Отварянето на офертите се извършва от 11:00 часа на първия работен ден, след изтичане 
срока за подаване на офертите, в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, 
ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, зала 212. При промяна на датата и часа на отваряне 
на офертите участниците се уведомяват писмено.  

2. Отварянето на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя след 
изтичане на срока за приемане на офертите. Комисията започва работата си след получаване на 
списъка с участниците и представените оферти.  

3. Пликовете с офертите на участниците се отварят съобразно реда на постъпване.  
4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

5. При отваряне на офертите и при проверката на списъците, посочени в т. 4, може да 
присъства по един представител на участниците в процедурата - законен или изрично 
упълномощен, както и представители на средствата за масова информация и на юридически 
лица с нестопанска цел.  

6. Представителите на участниците, представителите на средствата за масова информация 
и на юридически лица с нестопанска цел се допускат до действията на комисията по т.4 само 
при представяне на документ за самоличност и документ, доказващ представителната им власт. 
Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие. 

7. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието 
на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват 
плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 
плик № 3 на останалите участници. 

8. В присъствието на лицата по т. 4 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от 
членовете подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите 
участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той 
съдържа. Не се отварят пликовете с надпис “Предлагана цена”.  

9. След извършването на действията по т. 7 и т. 8 приключва публичната част от 
заседанието на комисията. 

10. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите 
относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. 

11. В протокола по т. 10 комисията описва изчерпателно липсващите документи или 
констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва 
да се представят допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за 
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всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на 
протокола. Участникът няма право да представя други документи освен посочените в 
протокола по т. 10. 

12. След изтичането на срока по т. 11 комисията проверява съответствието на документите 
в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от 
възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не 
отговарят на изискванията за подбор. 

13. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да 
изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в 
пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и 
ценовото предложение на участниците. 

14 Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: 
14.1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП и раздел ІІ, 

буква Б, т. 1 от настоящата документация, на основание чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП.   
14.2. не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка, поради наличие 

на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и раздел ІІ, буква А от 
настоящата документация, на основание чл. 69, ал.1, т. 2 от ЗОП.  

14.3. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 
условия от Възложителя, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 

14.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, на 
основание чл. 69, ал.1, т. 4 от ЗОП.  

15. За извършените действия се съставя протокол, който се подписва от членовете на 
комисията. 

16. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
възложителя, не се отваря.  

17. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с 
предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други 
показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол. 

18. Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на 
отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена 
имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова 
информация. 

19.  Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на 
ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по ал. 3 резултатите от 
оценяването на офертите по другите показатели. 

 
Б. Оценяване и класиране на офертите за рамковото споразумение 

1. Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват от комисията, въз основа на 
критерия “икономически най-изгодната оферта” в съответствие с предварително обявените 
от Възложителя  условия.  

2. Показатели за оценка на офертата и начинът на определяне на тежестта им в 
крайната комплексна оценка:  

2.1. Предложена цена за изпълнение.Теглови коефициент – K1= 70 точки; 
2.2. Брой търговски обекти, в които ваучерите могат да се използват като платежно 

средство в тези населени места. Теглови коефициент – K2= 15 точки; 
2.3. Национално покритие/брой населени места. Теглови коефициент – K3= 15 точки. 

 

3. Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията – офертите се 
оценяват съобразно показателите за оценка и тяхната тежест в общата бална оценка. 

 
Показател К1:  

70min
1 ×=

i
i P

P
K  
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Pmin – най-ниската цена за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 
11, чрез ваучери за служителите на „Български пощи” ЕАД, предложена от потенциалните 
изпълнители; 
Pi  – цена за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез 
ваучери за служителите на „Български пощи” ЕАД, предложена от i-тия потенциален 
изпълнител, който се оценява. 
 
Показател К2:  

15
max

2 ×=
N

N
K i

i  

Ni – коефициент „национално покритие/брой населени места”, достигнат от i-тия потенциален 
изпълнител, който се оценява; 
Nmax – най-висок коефициент „национално покритие/брой населени места”, достигнат от 
потенциалните изпълнители. 
 
Показател К3: 

15
max

3 ×=
C

C
K i

i

 

Ci – брой търговски обекти в тези населени места, в които могат да се използват ваучерите на i-
тия потенциален изпълнител; 
Cmax – най-голям брой търговски обекти в тези населени места, в които могат да се използват 
ваучерите на потенциалните изпълнители. 
  
 
Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: 

К0 = К1 + К2 + К3 

 Участникът събрал максимален брой точки се класира на първо място. 

В. Протокол на комисията и обявяване на резултатите от проведената процедура 

1. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, 
който съдържа реквизитите по чл. 72 от ЗОП. 

2. Протоколът на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на 
провеждането на процедурата, се връчва на Възложителя. 

3. С предаването на протокола на Възложителя комисията приключва своята работа. 
4. В срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията, Възложителят 

обявява с мотивирано решение класирането на участниците определени за потенциални 
изпълнители по рамковото споразумение. В решението се посочват и отстранените от участие в 
процедурата участници и мотивите за отстраняването им.  

5. Възложителят изпраща решението по т. 4 на участниците в 3-дневен срок от издаването 
му.   

Г. Прекратяване на процедурата 

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
мотивирано решение, когато: 

а) не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по 
чл. 47 - 53а; 

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя; 
в) класираните участници откажат да сключат рамковото споразумение; 
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г) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 
промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

д) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

е) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал.1 от ЗОП; 
г.) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя. 
2. Възложителя има възможност да прекрати процедурата при хипотезата на чл. 39, ал. 2 

от ЗОП. 
3. Възложителят уведомява писмено участниците за прекратяване на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка в 3-дневен срок от издаване на решението по предходните 
точки. 

 
VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

1. Рамковото споразумение е специален вид срочен договор, уреден в ЗОП, който се 
сключва въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка между един 
или повече потенциални изпълнители, с цел да се определят предварително условията на 
договорите за обществени поръчки, които страните възнамеряват да сключат в определен период 
от време. 

2. Рамковото споразумение се сключва с участниците, определени за потенциални 
изпълнители, които отговарят на изискванията посочени в раздел ІІ като при подписване на 
споразумението те представят документите по чл. 42 от Закона за обществените поръчки. 

3. Възлагането на поръчката става при стриктно следване условията на рамковото 
споразумение като договорите, сключвани въз основа на него не могат да му противоречат, 
нито да изменят условията му. Офертата на страните по рамковото споразумение стават 
неразделна част от него. 

4. Офертите на участниците в откритата процедура се считат за валидни в срок 90 
/деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаването им. Възложителят може 
да иска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на 
сключване на рамковото споразумение. 

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

1. При рамково споразумение, сключено с няколко потенциални изпълнители, за да се 
избере изпълнител на конкретен договор за възлагане на обществена поръчка, възложителят 
провежда т. нар. "мини" процедура, със следните етапи: 

1.1. отправя писмена покана до всички страни по рамковото споразумение за договора, 
който предстои да бъде сключен; 

1.2. определя подходящ срок за представяне на оферти, като вземе предвид предмета и 
времето, необходимо за изпращане на офертите; 

1.3. пази в тайна съдържанието на представените в писмен вид оферти до 
изтичането на срока за получаване на оферти; 

1.4. определя за изпълнител на съответния договор участника, предложил най-добрата 
оферта съгласно критериите, посочени в рамковото споразумение. 

2. Откриването на тази състезателна процедура между потенциалните изпълнители 
по рамковото споразумение става с писмена покана, която възложителят изпраща до тях на 
базата на условията, определени в споразумението, и ако е необходимо - на по-конкретно 
формулирани условия, посочени в поканата. 

3. Възложителят изпраща писмена покана до всички потенциални изпълнители на рамковото 
споразумение, като срокът за представяне на офертите се определя от възложителя и е съобразен 
с предмета на обществената поръчка и с времето, необходимо за подготовка и изпращане на 
офертите. 

4. Офертите на потенциалните изпълнители по рамковото споразумение, представени в 
отговор на писмената покана на възложителя по чл. 93в, ал. 2, т. 1 от ЗОП се считат за валидни в 
срок 20 /двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаването им. Възложителят 
може да иска удължаване срока на валидност на офертите. 
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5. При изготвянето на офертите си в отговор на писмената покана на възложителя, 
страните по рамковото споразумение приемат и се съобразят с всички изисквания и условия, 
посочени в тази покана. Последните не могат да са в нарушение на изискванията, поставени в 
настоящата документация и ЗОП. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от 
страна на участника не ангажира по никакъв начин възложителя. 

6. Видовете и количествата ваучери предназначени за териториалните поделения и ЦУ на 
„Български пощи” ЕАД (описани в техническите изисквания), ще бъдат уточнявани в писмените 
покани до всички потенциални изпълнители на рамковото споразумение. 

7. Възложителят си запазва правото на промени при възникнала необходимост и 
осигурено финансиране. 

8. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника-страна по рамковото 
споразумение, определен за изпълнител на съответната услуга. 

9. В случай, че определеният за изпълнител не подпише договора в срок до 10 работни 
дни, възложителят определя за изпълнител следващия класиран участник-страна по рамковото 
споразумение и сключва договор с него. 

10. Договорът се подписва в срок от 10 работни дни след изтичане на срока за обжалване 
на решението на възложителя за определяне на изпълнител и включва конкретните параметри 
на услугата, посочени в писмената покана на възложителя по чл. 93в, ал. 2, т. 1 от ЗОП и 
офертата. Офертата на определения за изпълнител става неразделна част от договора. 

11. Участникът-страна по рамковото споразумение следва да подпише и подпечата 
приложения към писмената покана договор /без попълнена цена/. Неговите клаузи не подлежат 
на предоговаряне след решението на възложителя за избор на изпълнител. Клаузите на договора 
се прилагат за всяка услуга от обществената поръчка, възлагана по сключеното рамково 
споразумение и не могат да бъдат изменяни за срока на действието му. 

12. За всяка услуга, изпълнявана по рамковото споразумение се сключва съответен 
договор по реда на глава седма “А” от ЗОП и при условията на рамковото споразумение и 
настоящата документация. 

 
Х. РАЗВАЛЯНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

1. Рамковото споразумение се прекратява: 
1.1. с изтичане на срока, за който е сключено или при изчерпване на определената обща 

стойност на това рамково споразумение; 
1.2. при настъпване на невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си 

по него след сключването му. В този случай насрещната страна може да иска обезщетение за 
нанесени вреди. 

2. Страните по настоящото рамково споразумение са длъжни да изпълняват задълженията 
си по него добросъвестно и без да злоупотребяват с правата, които то им дава.  

3. В случай на злоупотреба от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да развали рамковото споразумение, сключено с него след като му представи възможност да 
отстрани негативните резултати от действията си в подходящ срок. 

4. Злоупотреба от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е налице при грубо нарушаване на 
задълженията му по настоящото рамково споразумение и на договорите, сключени на негово 
основание. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали рамковото споразумение, след 
като му представи възможност да отстрани негативните резултати от действията си в подходящ 
срок. 

5. Независимо от реализирането на възможностите по ал. 2 и ал. 3, страните по рамковото 
споразумение могат да сезират за злоупотреби и нарушения на условията му Комисията за 
защита на конкуренцията, както и да търсят правата си пред съда. 

6. Възникналите спорове между страните се решават по взаимно съгласие, а при 
непостигане на такова - от съда. 

 
ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Всички срокове, посочени в настоящата документация се броят в календарни дни при 
спазване изискванията на чл. 72 от Закона за задълженията и договорите, освен ако изрично не 
са посочени в работни дни. 
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2. За неуредените в настоящата документация случаи се прилагат съответните разпоредби 
на ЗОП и ППЗОП.   
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение № 1 – Заповед № РД–08-309/10.08.2010 г. на Главния изпълнителен директор на 
“Български пощи” ЕАД за откриване на открита процедура за сключване на рамково 
споразумение с потенциални изпълнители на обществени поръчки с обект: „Избор на фирма за 
обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за 
служителите на „Български пощи” ЕАД”. 
Приложение №2 – Технически изисквания 
Приложение № 3а – Образец на декларация. 
Приложение № 3б – Образец на декларация. 
Приложение № 3в – Образец на декларация. 
Приложение № 3г – Образец на декларация. 
Приложение № 4 – Образец на справка - административни сведения за участника 
Приложение № 5 – Образец на оферта. 
Приложение № 6 – Образец на ценова оферта. 
Приложение № 7 – Образец на писмена покана по чл. 93в, ал. 2, т. 1 от ЗОП 
Приложение № 8 – Проект на рамково споразумение. 
Приложение № 9 – Проект на договор. 
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З А П О В Е Д 
 

№ РД–08-309/10.08.2010 г  

 
На основание чл.103, ал.1, във връзка с чл. 25, ал.1, чл.7, т.5, ч.7г и чл. 3, ал.1, т.2, чл. 14, 

ал.1, т.3 и  чл. 93а от ЗОП и Решение по т. 2.1 от Протокол № 8/06.04.2010г. на Съвета на 
директорите на “Български пощи” ЕАД,   

 
Н А Р Е Ж Д А М : 

 
1. Да бъде открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални 

изпълнители на обществени поръчки с обект: „Избор на фирма за обслужване на социалните 
разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на “Български пощи” 
ЕАД”, съгласно техническите изисквания от документацията за участие.  

2. Одобрявам обявлението по чл. 25, ал. 2 от ЗОП и документацията за участието в 
процедурата, които представляват неразделна част от настоящата заповед. 

3. На основание чл. 64, ал.1 от ЗОП, обявлението за участие в откритата процедура да се 
изпрати едновременно до “Държавен вестник” за обнародване в електронната му страница и до 
Агенцията по обществените поръчки за вписване в регистъра, . 

4. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, обявлението да се изпрати едновременно до 
“Държавен вестник” и до Агенцията по обществените поръчки по електронен път, подписано с 
електронен подпис и да се публикува в електронната страница на „Български пощи” ЕАД. 

5. Възлагам на директора на дирекция „Основни услуги и логистика” организацията и 
изпълнението на настоящата заповед. 

Възлагам на заместник изпълнителния директор контрола по изпълнение на заповедта. 
Копие от настоящата заповед да бъде връчено на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 
 

 

 

               ДЕЯН ДЪНЕШКИ 
     ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД            BULGARIAN  POSTS  PLC  
    ул. “Академик Стефан Младенов” № 1            1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31, 
бл. 31, 1700 София, тел.  02 / 949 32 80           1700 Sofia, Bulgaria, tel:+359 2 949 32 80, 

       факс: 02 / 962 53 29             fax: + 359 2 962 53 29 
     www.bgpost.bg            info@bgpost.bg 
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Приложение № 2 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
В 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С 
ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ОБЕКТ: “ ИЗБОР 
НА ФИРМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ И РАЗХОДИТЕ ЗА 
ХРАНА ПО НАРЕДБА 11, ЧРЕЗ ВАУЧЕРИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА “БЪЛГАРСКИ 
ПОЩИ” ЕАД” 

1. Операторът предоставя ваучери предмет на насточщата поръчка като средство за 
замяна, посредством което работниците и служителите на "Български пощи" ЕАД на цялата 
територия на Република България получават храна и хранителни продукти в магазини за 
хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и заведения за хранене. 

2. Операторът предоставя на възложителя списъци на търговските обекти, които приемат 
отпечатаните ваучери предмет на настоящата поръчка. 

3. Операторът предоставя образец на ваучерите за храна, които отговарят на 
изискванията на Наредба 7 на МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за 
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като 
оператор от 09.03.2007 г. 

4. Операторът предоставя образец на ваучерите за храна, които отговарят на 
изискванията на Наредба 7 на МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за 
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като 
оператор от 09.03.2007 г. съдържащи реквизитите съгласно Наредба 11, а именно:  

а) изписване на групите храни, за които е валиден ваучера; 
б) надпис, че ваучера е издаден по смисъла на Наредба 11; 

5. Ваучерите трябва да са издадени съгласно нивата на защита на Наредба 7. 
6. Номиналната стойност на ваучерите е от 1 (един) до 10 (десет) лева, както следва: 

- ваучери с номинална стойност 1 (един) лев - ................. броя; 
- ваучери с номинална стойност 2 (два) лева - .................. броя; 
- ваучери с номинална стойност 3 (три) лева - .................. броя; 
- ваучери с номинална стойност 5 (пет) лева - .................. броя; 
- ваучери с номинална стойност 10 (десет) лева - .............. броя; 

 7. Доставката е групова, до всяко териториално/специализирано поделение на 
"Български пощи", съгласно Таблица 1 и се удостоверява с приемно – предавателен протокол от 
съответното поделение на "Български пощи" ЕАД, съдържащ броя на предоставените ваучери, 
тяхната серия, индивидуални номера и съответната обща номинална стойност, подписан и от 
двете страни. 

 
Таблица 1 
 

Наименование на населеното място 

 

ОбластСофия -  

София - град 

Самоков 

Боровец 
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Бели Искър 

Доспей 

Широки дол 

Поповяне 

Шипочане 

Райово 

Рельово 

Алино 

Говедарци 

Мала Църква 

Ковачевци 

Белчин бани 

Белчин 

ГОРНИ ОКОЛ 

Ярлово 

Костенец 

Момин проход 

Долна баня 

село Костенец 

Радуил 

Ихтиман 

Вакарел 

Веринско 

Живково 

Пирдоп 

Копривщица 

Златица 

Мирково 

Челопеч 

Антон 

Елин Пелин 

Нови хан 

Голяма Раковица 

Гайтанево 

Доганово 

Лесново 

Саранци 

Осоица 

Чеканчево 

Негушево 

Елешница 

Чурек 

Априлово 

Равно поле 

Горна Малина 

Белопопци 

Байлово 

Столник 

Стъргел 

Долно Камарци 

Мусачево 

Ботевград 

Литаково 

Гурково 

Новачане 

Радотина 

Краево 

Врачеш 

Рашково 

Боженица 

Липница 

Правец 

Осиковица 

Осиковска лъкавица 

Калугерово 

Своге 

Етрополе 

Бойковец 

Лъга 

Ямна 

Малък Искър 

Брусен 

Лопян 

Сливница 

Драгоман 

Хераково 

Калотина 

Калотина  

Храбърско 

Божурище 

Костинброд 

Бучин проход 

Драговищица 

Дръмша 

Градец 

Годеч 

Гинци 

Шума 

Голеш 

Комщица 

Своге 

Свидня 

Бов 

Лъкатник 

Брезе 

Миланово 

Дружево 

Зимевица 

Заселе 

Томпсън 

Церово 

Искрец 

Осеновлаг 

Реброво 

Луково 
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Огоя 

Владо Тричков 

Обалст Перник 

Перник 

Рударци 

Студена 

Кладница 

Голямо бучино 

Кралев дол 

Дивотино 

Драгичево 

Люлин 

Брезник 

Слаковци 

Радомир 

Горна Диканя 

Долна Диканя 

Гълъбник 

Дрен 

Земен 

Ковачевци 

Област Кюстендил 

Кюстендил 

Лозно 

Пип. Чифлик 

Багренци 

Слокощица 

Г.Гращица 

Таваличево 

Коняво 

Копиловци 

Ябълково 

Жабокрът 

Соволяно 

Ръждавица 

Шишковци 

Средорек 

Трекляно 

Злогош 

Драговищица 

Долно село 

Гърляно 

Гюешево 

Жиленци 

Р.Гращица 

Църварица 

Пелатиково 

Еремия 

Берсин 

Граница 

Ваксево 

Згурово 

Невестино 

Скриняно 

Дупница  

Тополница 

Самораново 

Ресилово 

Яхиново 

Мурсалево 

Бураново 

Червен брег 

Рила  

Крайнинци 

Бараково 

Голямо село 

Пороминово  

Кочериново 

Смочево 

Слатино 

Рилски манастир 

Сапарево 

Овчарци 

Джерман 

Сапарева баня 

Дяково 

Мламолово 

Бобошево 

Бобов дол  

Блажиево 

Баланово 

Палатово 

Фролош 

Бабино 

Област Благоевград 

БЛАГОЕВГРАД 

СИМИТЛИ 

КРУПНИК 

ЧЕРНИЧЕ 

БРЕЖАНИ 

ПОЛЕТО 

ГРАДЕВО 

РАЗЛОГ 

БАНСКО 

МЕСТА 

БАНЯ 

КРАИЩЕ 

ЕЛЕШНИЦА 

ГОРНО КРАИЩЕ 

ЯКОРУДА 

ЮРУКОВО 

ГОРНО ДРАГЛИЩЕ 

ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ 

ДОБЪРСКО 

САНДАНСКИ 

ПОЛЕНИЦА 

СТРУМА 

ЛЕШНИЦА 

ПЛОСКИ 

СКЛАВЕ 

ДЖИГУРОВО 
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ДАМЯНИЦА 

НОВО ДЕЛЧЕВО 

ПЕТРОВО 

ЛЕВУНОВО 

ГОЛЕШОВО 

ХЪРСОВО 

МЕЛНИК 

ПИРИН 

ГОРНО СПАНЧЕВО 

СТРУМЯНИ 

МИКРЕВО 

КАТУНЦИ 

КАЛИМАНЦИ 

ИЛИНДЕНЦИ 

ЦАПАРЕВО 

РАЗДОЛ 

ДОБРИ ЛАКИ 

НИКУДИН 

КРЕСНА 

ГОРНА БРЕЗНИЦА 

ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА 

ИГРАЛИЩЕ 

ТОПОЛНИЦА 

КЪРНАЛОВО 

СТАРЧЕВО 

МИХНЕВО 

РУПИТЕ 

ЧУЧУЛИГОВО 

КУЛАТА 

МАРИКОСТИНОВО 

КАПАТОВО 

ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ 

ЯКОВО 

САМУИЛОВО 

КОЛАРОВО 

БЕЛАСИЦА 

ГЕГА 

КАВРАКИРОВО 

ПЪРВОМАЙ 

ЯВОРНИЦА 

СКРЪТ 

ГАБРЕНЕ 

КЛЮЧ 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

БОРОВО 

БАНИЧАН 

МУСОМИЩА 

КОПРИВЛЕН 

ГАЙТАНИНОВО 

ИЛИНДЕН 

ВЪЛКОСЕЛ 

АБЛАНИЦА 

ХАДЖИДИМОВО 

БЕСЛЕН 

СЛАЩЕН 

ГОДЕШЕВО 

ТУХОВИЩА 

ДЪБНИЦА 

ДОЛНО ДРЯНОВО 

ОГНЯНОВО 

САТОВЧА 

ПЛЕТЕНА 

КОЧАН 

ВАКЛИНОВО 

ГЪРМЕН 

ДЕБРЕН 

ГОРНО ДРЯНОВО 

СКРЕБАТНО 

ОСИКОВО 

РИБНОВО 

КОВАЧЕВИЦА 

КОРНИЦА 

ЛЪЖНИЦА 

БРЕЗНИЦА 

Област Враца 

Враца 

Бели Извор 

Власатица 

Згориград 

Челопек 

Паволче 

Главаци 

Косталево 

Краводер 

Пудрия 

Чирен 

Лиляче 

Горно Пещене 

Мраморен 

Тишевица 

Вировско 

Голямо Пещене 

Криводол 

Девене 

Ракево 

Баурене 

Добруша 

Галатин 

Три Кладенци 

Лесура 

Фурен 

Баница 

Оходен 

Мездра 

Роман 

Струпец 

Хубавене 

Курново 

Синьо Бърдо 

Кунино 

Старо Село 
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Долна Бешовица 

Радоване 

Моравица 

Върбешница 

Руска Бяла 

Крапец 

Камено Поле 

Кален 

Цаконица 

Долна Кремена 

Горна Кремена 

Горна Бешовица 

Ребърково 

Люти Брод 

Елисейна 

Типченица 

Люти Дол 

Игнатица 

Лик 

Ослен Криводол 

Зверино 

Бяла Слатина 

Борован 

Нивянин 

Тлачане 

Попица 

Бъркачево 

Комарево 

Враняк 

Търнак 

Галиче 

Алтимир 

Търнава 

Добролево 

Сираково 

Малорад 

Соколаре 

Бърдарски Геран 

Габаре 

Драшан 

Оряхово 

Селонавци 

Козлодуй 

Бутан 

Хърлец 

Мизия 

Войводово 

Остров 

Лесковец 

Галово 

Горни Вадин 

Долни Вадин 

Софрониево 

Крушовица 

Липница 

Монастирище 

Михайлово 

Хайредин 

Бързина 

Рогозен 

Област Монтана 

Монтана 

Николово 

Бойчиновци 

Крапчене 

Долно Белотинци 

Владимирово 

Бели брод 

Д-р Йосифово 

Смоляновци 

Славотин 

Долна Рикса 

Безденица 

Вирове 

Превала 

Чипровци 

Бели мел 

Горна Ковачица 

Копиловци 

Дълги Дел 

Студено буче 

Винище 

Горна Вереница 

Долна Вереница 

Горно Церовене 

Сумер 

Белотинци 

Берковица 

Бързия 

Котеновци 

Замфирово 

Вършец  

Слатина 

Спанчевци 

Лом  

Долно Линево 

Ковачица 

Замфир 

Трайково 

Комощица 

Вълчедръм 

Сталийска махала 

Дондуково 

Смирненски 

Добри Дол 

Сливата 

Брусарци 

Област Видин 

Видин 

Рупци 

Дружба 
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Димово 

Иново 

Покрайна 

Арчар 

Кошава 

Антимово 

Майор Узуново 

Градец 

Брегово 

Кула 

Раковица 

Цар Петрово 

Грамада 

Бойница 

Макреш 

Белоградчик 

Дреновец 

Ружинци 

Гюргич  

Раяновци  

Тополовец  

Рабиша 

гара Орешец 

Чупрене 

Долни Лом 

Бело поле 

Област Пловдив 

Пловдив 

Куклен 

Брестник 

Брани поле 

Първенец 

Крумово 

Ягодово 

Болярци 

Богданица 

Караджово 

Катуница 

Чешнегирово 

Садово  

Чалъкови 

Белащица 

Гълъбово 

Поповица 

Селци 

Белозем 

Милево 

Болярино 

Шишманци 

Скутаре 

Войводиново 

Маноле 

Манолско Конаре 

Ясно поле 

Рогош 

Трилистник 

Стряма 

Момино село 

Борец 

Върбен 

Калековец 

Раковски 

Розовец 

Зелениково 

Тюркмен 

Пъдарско 

Чехларе 

Брезово  

Чоба 

Златосел 

Отец Кирилово 

Дрангово 

Старо Железаре 

Бегово 

Ново Железаре 

Ръжево Конаре 

Калояново 

Старосел 

Кръстевич 

Красново 

Паничери 

Хисаря 

Черничево 

Беловица 

Драгомир 

Найден Герово 

Церетелево 

Правище 

Царимир 

Голям Чардак 

Малък Чардак 

Дълго поле 

Горна Махала 

Строево 

Граф Игнатиево 

Труд 

Долна Махала 

Бенковски 

Радиново 

Войсил 

Царацово 

Костиево 

Иван Вазово 

Отец Паисиево 

Песнопой 

Сухозем 

Стамболийски 

Злати трап 

Кадиево 

Цалапица 

Йоаким Груево 
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Кричим 

Триводици 

Куртово Конаре 

Перущица 

Устина 

Асеновград 

Лъки 

Манастир 

Боянци 

Горни Воден 

Долни Воден 

Долно слав 

Орешец 

Яврово 

Добралък 

Тополово 

Леново 

Новаково 

Първомай 

Дълбок извор 

Татарево 

Караджалово 

Виница 

Езерово 

Крушево 

Драгойново 

Брягово 

Искра 

Карлово 

Свежен 

Анево 

Иганово 

Кърнаре 

Столетово 

Христо Даново 

Розино 

Клисура 

Слатина 

Богдан 

Войнягово 

Климент 

Дъбене 

Каравелово 

Домлян 

Пролом 

Бегунци 

Баня 

Мраченик 

Васил Левски 

Ведраре 

Соколица 

Горни Домлян 

Калофер 

Област Пазарджик 

ПАЗАРДЖИК  

ДОБРОВНИЦА 

ДРАГОР 

ИВАЙЛО 

МОКРИЩЕ 

ГЛАВИНИЦА 

АЛ.КОНСТАНТИНОВО 

БРАТАНИЦА 

ВЕЛИЧКОВО 

ДЕБРАЩИЦА 

ЗВЪНИЧЕВО 

ЛЯХОВО 

ОГНЯНОВО 

ПАТАЛЕНИЦА 

ЦРЪНЧА 

ЮНАЦИТЕ 

ЦАР АСЕН 

СИНИТЕВО 

МИРЯНЦИ 

ГЕЛЕМЕНОВО 

АПРИЛЦИ 

САРАЯ 

ОВЧЕПОЛЦИ 

СБОР 

МАЛО КОНАРЕ 

ПИЩИГОВО 

КРАЛИ МАРКО 

ГОВЕДАРЕ 

ЧЕРНОГОРОВО 

ДИНКАТА 

ПАМИДОВО 

ЩЪРКОВО 

КАЛУГЕРОВО 

ЛЕСИЧЕВО 

БОРИМЕЧКОВО 

ЦЕРОВО 

ГАБРОВИЦА 

МОМИНА КЛИСУРА 

СЕСТРИМО 

БЕЛОВО 

ДЪБРАВИТЕ 

ГОЛЯМО БЕЛОВО 

СЕМЧИНОВО 

КОВАЧЕВО 

БОШУЛЯ 

МЕНЕНКЬОВО 

АКАНДЖИЕВО 

КАРАБУНАР 

ВИНОГРАДЕЦ 

ЛОЗЕН 

СЕПТЕМВРИ 

ЗЛОКУЧЕНЕ 

ВАРВАРА 

ВЕТРЕН ДОЛ  

СЛАВОВИЦА 

ПАНАГЮРИЩЕ 

БАНЯ 



 

24 
 

ПОИБРЕНЕ 

БЪТА 

ПОПИНЦИ 

ДЮЛЕВО 

СТРЕЛЧА 

СМИЛЕЦ 

СВОБОДА 

ЛЕВСКИ 

БЛАТНИЦА 

ЕЛШИЦА 

ПЕЩЕРА 

ФОТИНОВО 

БРАЦИГОВО 

РАВНОГОР 

РОЗОВО 

КОЗАРСКО 

БЯГА 

ИСПЕРИХОВО 

КАП. ДИМИТРИЕВО 

РАДИЛОВО 

ВЕЛИНГРАД  

ГРАШЕВО 

СВЕТА ПЕТКА 

ЮНДОЛА 

ПАШОВО 

СЪРНИЦА 

МЕДЕНИ ПОЛЯНИ 

РАКИТОВО 

ДОРКОВО 

ДРАГИНОВО 

КОСТАНДОВО 

КРЪСТАВА 

ГОРНА ДЪБЕВА 

Област Смолян 

СМОЛЯН 

ШИРОКО ЛЪКА 

СТОЙКИТЕ 

МУГЛА 

ТЪРЪН 

ЛЕВОЧЕВО 

СЛАВЕЙНО 

МОМЧИЛОВЦИ 

ЧОКМАНОВО 

СМИЛЯН 

СИВИНО 

АРДА 

ПОЛК.СЕРАФИМОВО 

ДЕВИН 

ГЬОВРЕН 

БУЙНОВО 

СЕЛЧА 

ГРОХОТНО 

БЕДЕН 

ЛЯСКОВО 

МИХАЛКОВО 

БОРИНО 

ТРИГРАД 

БАРУТИН 

ДОСПАТ 

ЛЮБЧА  

ЗМЕЙЦА 

ЯГОДИНА 

БРЕЗЕ 

ЧЕПЕЛАРЕ 

ПАМПОРОВО 

ЗАБЪРДО 

ОРЕХОВО 

ПАВЕЛСКО 

ХВОЙНА 

ГЪЛЪБОВО 

БАНИТЕ 

ДАВИДКОВО 

ЗАГРАЖДЕН 

СРЕДНОГОРЦИ 

СТЪРНИЦА 

ЧЕПИНЦИ 

РУДОЗЕМ 

ЗЛАТОГРАД 

КОЗАРКА 

СТАРЦЕВО 

НЕДЕЛИНО 

ЕРМА РЕКА 

СРЕДЕЦ 

Област Велико Търново 

В Търново 

Шемшево 

Дебелец 

Беляковец 

Велчево 

Присово 

Вонеща вода 

Райковци 

Самоводене 

Плаково 

Капиново 

Миндя 

Войнежа 

Церова кория 

Пчелище 

Леденик 

Килифарево 

Русаля 

Хотница 

Дичин 

Ресен 

Водолей 

Пушево 

Балван 

Момин сбор 

Елена 

Горско ново село 



 

25 
 

Руховци 

Константин 

Яковци 

Илаков рът 

Палица 

Беброво 

Майско 

Шилковци 

Средно село 

Дединци 

Златарица 

Средни колиби 

Тодювци 

Дрента 

Калайджии 

Буйновци 

Мийковци 

Костел 

Г. Оряховица 

Правда 

Долна Оряховица 

Горски-Д Тръмбеш 

Горски-Г Тръмбеш 

Стрелец 

Крушето 

Паисий 

Драганово 

Поликраище 

Първомайци 

Лясковец 

Мерданя 

Добри дял 

Стражица 

Бряговица 

Мирово 

Камен 

Кесарево 

Балканци 

Виноград 

Лозен 

Цар.извор 

Ново градище 

Благоево 

Владислав 

П.Тръмбеш 

Раданово 

Куцина 

Ст.Стамболово 

Полски сеновец 

Обединение 

Павел 

Павликени 

Дъскот 

Паскалевец 

Патреш 

Д,Липница 

Горна Липница 

Сухиндол 

Коевци 

Свищов 

Ореш 

Хаджидимитрово 

Алеково 

Морава 

Овча могила 

Област Габрово 

Габрово 

Драгановци 

Яворец 

 Жълтеш  

Донино 

Лесичарка 

Поповци 

Враниловци 

Боженците 

Трявна 

Плачковци 

Черновръх 

Станчов хан 

Дряново 

Царева ливада 

Скалско 

Керека  

Соколово 

Ганчовец 

Севлиево 

Богатово 

Идилево 

Ловни дол 

Буря 

Крушево 

Младен 

Крамолин  

Добромирка 

П.Славейков 

Дамяново 

Градница 

Ряховците 

Млечево 

Горна Росица 

Сенник 

Столът 

Кръвеник 

Стоките 

Област Ловеч 

Ловеч 

Лесидрен 

Драгана 

Радювене 

Умаревци 

Гостиня 
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Смочан 

Дойренци 

Брестово 

Йоглав 

Кърпачево 

Чавдарци 

Дренов 

Владиня 

Слатина 

Славяни 

Баховица 

Лисец 

Катунец 

Летница 

Голец 

Абланица 

Лешница 

Хлевене 

Угърчин 

Троян 

Черни Осъм 

Белиш 

Тр.Манастир 

Орешак 

Балканец 

Априлци 

Велчево 

Гумощник 

Дебнево 

Бели Осъм 

Шипково 

Терзийско 

Калейца 

Ломец 

Гол.Желязна 

Старо село 

Тетевен 

Рибарица 

Бълг.Извор 

Гол.Извор 

Ябланица 

Зл.Панега 

Добревци 

Луковит 

Дерманци 

Румянцево 

Област Плевен 

Плевен 

Кнежа 

Славяново 

Гривица 

Ясен 

Опанец 

Комарево 

Д.Митрополия 

Тръстеник 

Славовица 

Оряховица 

Крушовене 

Байкал 

Брегаре 

Ставерци 

Д.Луковит 

Искър 

Д.Дъбник 

Г.Дъбник 

Крушовица 

Търнене 

Дисевица 

Борислав 

Вълчи Трън 

Тученица 

Одърне 

Катерица 

Пелишат 

Садовец 

Згалево 

Пордим 

Левски 

Варана 

Малчика 

Белене 

Петокладенци 

Никопол 

Санадиново 

Новачене 

Черквица 

Др.Войвода 

Въбел 

Дебово 

Сомовит 

Гулянци 

Крета 

Шияково 

Жернов 

Ленково 

Милковица 

Долни Вит 

Гиген 

Брест 

Искър 

Дъбован 

Загражден 

Червен бряг 

Глава 

Койнаре 

Чомаковци 

Телиш 

Рупци 

Радомирци 

Област Ст. Загора 
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Стара Загора 

Преславен 

Хрищени 

Михайлово 

Могила 

Горно Ботево 

Бяло поле 

Хан Аспарухово 

Братя Кунчеви 

Бъдеще 

Змейово 

Дълбоки 

Оряховица 

Старозаг.мин.бани 

Загоре 

Средец 

Васил Левски 

Калояновец 

Бял Извор 

Тракия 

Пъстрен 

Опан 

Богомилово 

Казанлък 

Копринка 

Овощник 

Черганово 

Крън 

Хаджи Димитрово 

Енина 

Шейново 

Шипка 

Горно Сахране 

Манолово 

Осетеново 

Павел баня 

Бузовград 

Габарево 

Розово 

Кънчево 

Ягода 

Шаново 

Тулово 

Ръжена 

Елхово 

Горно Черковище 

Зимница 

Мъглиж 

Радунци 

Борущица 

Конаре 

Пчелиново 

Гурково 

Чирпан 

Гита 

Партизанин 

Зетьово 

Целина 

Малко Тръново 

Свобода 

Яворово 

Средно Градище 

Изворово 

Верен 

Православ 

Спасово 

Братя Даскалови 

Рупки 

Гранит 

Оризово 

Мирово 

Плодовитово 

Черна гора 

Димитриево 

Раднево 

Ковачево 

Трънково 

Сърнево 

Боздуганово 

Трояново 

Коларово 

Знаменосец 

Полски градец 

Гълъбово 

Обручище 

Мъдрец 

Медникарово 

Главан 

Област Хасково 

Хасково 

Клокотница 

Стамболийски 

Въгларово 

Нова Надежда 

Маслиново 

Динево 

Стойково 

Минерални бани 

Татарево 

Гарваново 

Узунджово 

Сусам 

Войводово 

Орлово 

Брягово 

Мандра 

Големанци 

Сираково 

Сърница 

Царева поляна 

Николово 
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Жълти бряг 

Тракиец 

Караманци 

Боян ботево 

Силен 

Долно черковище 

Пчелари 

Криво поле 

Книжовник 

Тънково 

Малево 

Долно Ботево 

Зимовина 

Елена 

Димитровград 

Крепост 

Черногорово 

Горски извор 

Злато поле 

Долно Белево 

Голямо Асеново 

Радиево 

Странско 

Меричлери 

Сталево 

Бряст 

Добрич 

Крум 

Каснаково 

Ябълково 

Брод 

 Бодрово  

Харманли 

Тополово 

Шишманово 

Българин 

Изворово 

Черепово 

Браница 

Поляново 

Овчарово 

Рогозиново 

Бисер 

Черна могила 

Доситеево 

Славяново 

Болярски извор 

Орешец 

Бориславци 

Маджарово 

Долни главанак 

Върбово 

Симеоновград 

Троян 

Дряново 

Константиново 

Калугерово 

Свирково 

Свиленград 

Димитровче 

Сива река 

Генералово 

Райкова могила 

Мустрак 

Капитан Андреево 

Младиново 

Сладун 

Студена 

Левка 

Момково 

Орлов дол 

Каменна река 

Светлина 

Любимец 

Лозен 

Оряхово 

Малко градище 

Георги Добрево 

Тополовград 

Орешник 

Мрамор 

Устрем 

Радовец 

Срем 

Княжево 

Синапово 

Хлябово 

Българска поляна 

Ивайловград 

Свирачи 

Попско 

Мандрица 

Вълче поле 

Гугутка 

Пелевун 

Железино 

Област Кърджали 

Кърджали 

Широко поле 

Миладиново 

Мост 

Перперек 

Комунига 

Габрово 

Черноочене 

Безводно 

Бойно 

Енчец 

Ардино 

Бял извор 

Горно Прахово 



 

29 
 

Млечино 

Ленище 

Еньовче 

Жълтуша 

Русалско 

Момчилград 

Груево 

Звездел 

Нановица 

Мишевско 

Джебел 

Припек 

Чакаларово 

Фотиново 

Подкова 

Дрангово 

Кирково 

Бенковски 

Чорбаджийско 

Крумовград 

Аврен 

Егрек 

Малък девесил 

Голяма чинка 

Гулийка 

Черничево 

Токачка 

Област Русе 

Русе 

Сеново 

Глоджево 

ТЕТОВО 

Червена вода 

Хотанца 

Николово 

Мартен 

Сандрово 

Сливо поле 

Борисово 

Голямо Враново 

Малко Враново 

Бабово 

Бръшлен 

Басарбово 

Семержиево 

Смирненски 

Красен 

Бъзън 

Щръклево 

Ветово 

СВАЛЕНИК 

Божичен 

Пиргово 

Тръстеник 

Бяла 

Пет Кладенци 

Копривец 

Бистренци 

Долна Студена 

Стърмен 

Пейчиново 

Босилковци 

Караманово 

Полско Косово 

Новград 

Белцов 

Ценово 

Две Могили 

Чилнов 

Баниска 

Обретеник 

Е.Йосиф 

Батин 

Г-Абланово 

Борово 

Волово 

Област Разград 

СТРАЖЕЦ 

ПОРОИЩЕ 

ГЕЦОВО 

ЛИПНИК 

КИЧЕНИЦА 

УШИНЦИ 

МОРТОГОНОВО 

ЯСЕНОВЕЦ 

Топчии 

ПОБИТ КАМЪК 

Просторно 

РАКОВСКИ 

БАЛКАНСКИ 

ОСЕНЕЦ 

ДЯНКОВО 

КОСТАНДЕНЕЦ 

ЕЗЕРЧЕ 

БЛАГОЕВО 

ЦАР КАЛОЯН 

ТРАПИЩЕ 

СЕЙДОЛ 

СИНЯ ВОДА 

ГОРОЦВЕТ 

ВЕСЕЛИНА 

ЛОЗНИЦА 

ЛОВСКО 

БЕЛИ ЛОМ 

КУБРАТ 

ЗАДРУГА 

БЕЛОВЕЦ 

ТЕРТЕР 

МЪДРЕВО 

СУШЕВО 

ПРЕЛЕЗ 
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ОСТРОВО 

ВЕСЕЛЕЦ 

ЗАВЕТ 

БРЕСТОВЕНЕ 

СЕВАР 

ЗВЪНАРЦИ 

БИСЕРЦИ 

БОЖУРОВО 

ГОРИЧЕВО 

ЮПЕР 

СЕСЛАВ 

ИВ ШИШМАНОВО 

Каменово 

Равно 

ИСПЕРИХ 

РАЙНИНО 

ВАЗОВО 

СВЕЩАРИ 

ДЕЛЧЕВО 

МАЛ . ПОРОВЕЦ 

КИТАНЧЕВО 

ПОДАЙВА 

БЕЛИНЦИ 

СРЕДОСЕЛЦИ 

ДУХОВЕЦ 

ЗДРАВЕЦ 

ЛЪВИНО 

ВЛАДИМИРОВЦИ 

НОЖАРОВО 

КОНЕВО 

Г ПОРОВЕЦ 

ЛУДОГОРЦИ 

СТАРО СЕЛИЩЕ 

ЙОНКОВО 

ХЪРСОВО 

ГОЛЯМА ВОДА 

КАРА МИХАЛ 

САМУИЛ 

ЖЕЛЯЗКОВЕЦ 

КРИВИЦА 

ХУМА 

БОГОМИЛЦИ 

ГОЛ ИЗВОР 

Област Силистра 

Силистра 

Добротица 

Айдемир 

Калипетрово 

Голеш 

Кайнарджа 

Алеково 

Средище 

Брадвари 

Алфатар 

Бабук 

Смилец 

Искра 

Ситово 

Сребърна 

Гарван 

Попина 

Тутракан 

Зафирово 

Коларово 

Черногор 

Ножарево 

М.Преславец 

Долно Ряхово 

Главиница 

Преславци 

Старо село 

Шуменци 

Цар Самуил 

Зебил 

Вълкан 

Звенемир 

Нова Черна 

Дулово 

Черник 

Водно 

Поройно 

Секулово 

Грънчарово 

Вокил 

Овен 

Межден 

Колобър 

Окорш 

Паисиево 

Боил 

Правда 

Яребица 

Руйно 

Чернолик 

Златоклас 

Област Търговище 

Търговище 

Стража 

Надарево 

Острец 

Руец 

Баячево 

Овчарово 

Пробуда 

В.Левски 

Макариополско 

Алваново 

БУЙНОВО 

Буховци 

Давидово 

Лиляк 
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Божурка 

Подгорица 

Кралево 

Преселец 

Г.Соколово 

Върдун 

Черковна 

ДРАЛФА 

ГОЛЯМО НОВО 

Попово-Ц 

Кардам 

Гагово 

Зараево 

Дриново 

Тръстика 

Еленово 

Ломци 

Опака 

Садина 

З.Стояново 

Люблен 

Гърчиново 

Крепча 

Г.Абланово 

Г.Градище 

Цар Асен 

Паламарца 

Ковачевец 

Посабина 

Берковски 

Славяново 

Осиково 

Медовина 

Априлово 

Светлен 

Глогинка 

Омуртаг 

Обител 

Красноселци 

Камбурово 

Плъстина 

Долно Новково 

Враникон 

Илийно 

Изворово 

Зел. Морава 

Веренци 

Стеврек 

Антоново 

Любичево 

Таймище 

Добротица 

Трескавец 

Дл. Поляна 

Област Бургас 

Бургас 

Нефтохим. Комб. 

Русокастро 

Трояново 

Рудник 

Равнец 

Винарско 

Камено 

Кръстина 

Полски извор 

Бургаски минерални бани 

Банево 

Константиново 

Созопол 

Атия 

Черноморец 

Веселие 

Равадиново 

Ясна поляна 

Крушевец 

Индже войвода 

Равна гора 

Н.Паничарево 

Малко Търново 

Граматиково 

Звездец 

Приморско 

Китен 

Поморие 

Каблешково 

Ахелой 

Бата 

Гълъбец 

Страцин 

Несебър 

Тънково 

Равда 

Баня 

Слънчев бряг 

Гюльовци 

Обзор 

Кошарица 

Свети Влас 

Царево 

Ахтопол 

Бродилово 

Кости 

Средец 

Зорница 

Дебелт 

Момина църква 

Загорци 

Светлина 

Орлинци 

Голямо Буково 

Дюлево 
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Сливово 

Бистрец 

Факия 

Карнобат 

Невестино 

Завет 

Соколово 

Сигмен 

Лозарево 

Прилеп 

Ведрово 

Бероново 

Подвис 

Манолич 

Везенково 

Велислав 

Есен 

Славянци 

Чубра 

Грозден 

Терзийско 

Огнен 

Черница 

Сунгурларе 

Венец 

Черково 

Сърнево 

Искра 

Крушево 

Кр. Градище 

Екз. Антимово 

Хаджиите 

Айтос 

Съдиево 

Мъглен 

Пещерско 

Пирне 

Караново 

Сини рид 

Руен 

Карагеоргиево 

Просеник 

Трънак 

Добромир 

Зайчар 

Планиница 

Люляково 

Скалак 

Череша 

Топчийско 

Област Ямбол 

ЯМБОЛ 

Гол.МАНАСТИР 

Ген.ТОШЕВО 

ЧАРГАН 

КАБИЛЕ 

РОЗА 

БОЛЯРСКО 

ВЕСЕЛИНОВО 

ЗАВОЙ 

ДРАЖЕВО 

БЕЗМЕР 

БОЯДЖИК 

ГЪЛЪБИНЦИ 

САВИНО 

СКАЛИЦА 

КАРАВЕЛОВО 

КРУМОВО 

МАЛОМИР 

КАМЕНЕЦ 

Миладиновци 

ТАМАРИНО 

ВОЙНИКА 

СЛАМИНО 

СИМЕОНОВО 

ХАНОВО 

ОКОП 

Ген.ИНЗОВО 

ТЕНЕВО 

КУКОРЕВО 

КАЛЧЕВО   

ЧЕЛНИК 

СТРАЛДЖА 

НЕДЯЛСКО 

ЗИМНИЦА 

МАЛЕНОВО 

ПЪРВЕНЕЦ 

ЕЛХОВО 

ПЧЕЛА 

Ст.КАРАДЖОВО 

Гол.КРУШЕВО 

БОЯНОВО 

ЖРЕБИНО 

МАЛОМИРОВО 

Мал.МАНАСТИР 

МАМАРЧЕВО 

РАЗДЕЛ 

ВОДЕН 

ШАРКОВО 

ЛЕСОВО 

МЕЛНИЦА 

Област Сливен 

Сливен 

Стара река 

Божевци 

Бяла 

Градско 

Новачево 

Гавраилово 

Чинтулово 

Сотиря 
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Жельо войвода 

Селиминово 

Самуилово 

Глуфишево 

Мечкарево 

Кермен 

Ковачите 

Злати войвода 

Старо село 

Крушаре 

Тополчане 

Калояново 

Камен 

Г.Александрово 

Биково 

Младово 

Чокоба 

Драгоданово 

Трапоклово 

Твърдица 

Бяла паланка 

Оризари 

Жълт бряг 

Шивачево 

Червенаково  

Боров дол 

Сборище 

Нова Загора 

Баня 

Дядово 

Езеро 

Коньово 

Омарчево 

Съдиево 

Каменово 

Кортен 

Асеновец 

Караново 

П.пъдарево 

Загорци 

Стоил войвода 

Събрано 

Питово 

Еленово 

Прохорово 

Люб.махала 

Любенец 

Пет могили 

Новоселец 

Радецки 

Млекарево 

Бял кладенец 

Котел 

Филаретово 

Жеравна 

Градец 

Пъдарево 

Нейково 

Мокрен 

Кипилово 

Боринци 

Област Варна 

Варна 

Горен чифлик 

Бяла 

Звездица 

Рудник 

Гроздево 

Ст. Оряхово 

Шкорпиловци 

Долни чифлик 

Равна гора 

Синдел 

Дъбравино 

Приселци 

Близнаци 

Бенковски 

Аврен 

Тополи 

Ген. Киселово 

Игнатиево 

Л.Каравелово 

Крумово 

Ген.Кантарджиево 

Кичево 

Долище 

Куманово 

Аксаково 

Осеново 

Девня 

Белослав 

Езерово 

Кипра 

Суворово 

Левски 

Николаевка 

Дръндар 

Чернево 

Страшимирово 

Константиново 

Разделна 

Провадия 

Добрина 

Ветрино 

Момчилово 

Неофит Рилски 

Манастир 

Млада Гвардия 

Невша 

Белоградец 

Ягнило 
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Черковна 

Овчага 

Равна 

Лопушна 

Блъсково 

Градинарово 

Снежина 

Партизани 

Славейково 

Дългопол 

Сава 

Рояк 

Боряна 

Черноок 

Цонево 

Комарево 

Бозвелийско 

Тутраканци 

Вълчи дол 

Доброплодно 

Добротич 

Щипско 

Калоян 

Брестак 

Войводино 

Ст. Караджа 

Ген. Колево 

Червенци 

Караманите 

Област Добрич 

Добрич 

Стожер 

Дончево 

Ведрина 

Одринци 

Батово 

Плачи дол 

Божурово 

Паскалево 

Ст.Караджа 

Методиево 

Владимирово 

Бенковски 

Смолница 

Карапелит 

Свобода 

Полк.Дяково 

Коритен 

Крушари 

Черна 

Телериг 

Ловчанци 

Тервел 

Честименско 

Божан 

Безмер 

Коларци 

Каблешково 

Зърнево 

Жегларци 

Нова Камена 

Овчарово 

Кладенци 

Генерал Тошево 

Петлешково 

Люляково 

Кардам 

Красен 

Изворово 

Василево 

Дъбовик 

Житен 

Преселенци 

Малина 

Спасово 

Балчик 

Стражица  

Албена 

Оброчище 

Сенокос 

Соколово 

Дропла 

Змеево 

Гурково 

Кранево 

Каварна 

Българево 

Вранино 

Дуранкулак 

Крапец 

Шабла 

Белгун 

Област Шумен 

Шумен 

Мараш 

Царев брод 

Венец 

Борци 

Осеновец 

Трем 

Висока поляна 

Студеница 

Капитан Петко 

Боян 

Черна 

Ясенково 

Черноглавци  

Габрица 

гара Хитрино 

Каменяк 

Тимарево 
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Близнаци 

Развигорово 

Велино 

Живково 

Средня 

Черенча 

Белокопитово 

Овчарово 

Новосел 

Ивански 

Дибич 

Илия Блъсков 

Друмево 

Салманово 

Вехтово 

Смядово  

Янково 

Веселиново  

Риш 

В.Преслав 

Миланово  

Драгоево  

Кочово 

Хан Крум 

Троица  

Иваново  

Методиево  

Сушина  

Ловец  

Станянци  

Чернооково  

Имренчево  

Осмар  

Бяла река  

Тушовица  

Менгишево  

Конево  

Нови пазар 

Плиска 

Мировци 

Преселка 

Ст.Михайловски 

Каспичан 

Могила  

Памукчии 

Красен дол 

Хърсово 

Крива река  

Църквица  

Пет могили 

Каравелово  

Върбяне 

Долина 

Лятно  

Сини вир  

Тъкач 

Ружица  

Никола Козлево 

Цани Гинчево  

Войвода 

Каолиново 

Дойранци  

Наум 

Вълнари 

Т.Икономово 

Пристое 

Загориче  

Браничево  

Средковец  

Гусла  

Климент 

Мадара  

Кюлевча  

Марково  
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            Приложение № 3а 

(Попълва се от ФЛ, прокуристи, управители, изпълнителни директори, търговски пълномощници на 
участника/подизпълнителя и т.н.) 

 
  
 
  
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 
по чл. 47, ал. 1, 2 и 5  ЗОП 

 
Подписаният ............................................................................................................................, 
     (име, презиме и фамилия) 
с постоянен адрес ........................................................................................., л.к. № ...................., 
издадена на ..........................от ....................................., ЕГН........................................, 
......................................................................................... 
...............................................................................................(ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, 
управител, член на СД, член на УС и т.н) 
в........................................................................................................................................................,
 (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ) 
със седалище и адрес на управление ........................................................, ЕИК по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, рег. по ф.д. № ................ ....................................................на 
..............................................................съд, парт. № ..................,т..................,р.............,стр............., ЕИК 
по БУЛСТАТ ......................................................., участник в oткрита процедура за сключване на 
рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществени поръчки с обект: “Избор на 
фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за 
служителите на “Български пощи” ЕАД” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 
 
 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната 
или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК, за подкуп по чл. 301-307 
от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК, за престъпление 
против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по чл. 219-252 от НК (в 
случай на реабилитация – посочва се изрично). 
 2. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е обявен в 
несъстоятелност. 
 3. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е в 
производство по ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове. 

4. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е в открито 
производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон / не се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови нормативни актове, включително неговата дейност не е под 
разпореждане на съда или не е преустановил дейността си. 

5. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е лишен от 
правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на 
държавата, в която е извършено нарушението. 
 6. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) няма парични 
задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (в случай 
на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията–посочва се изрично) / няма парични 
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задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно 
правните норми на държавата, в която е установено. 

7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация. 

8. Участникът (подизпълнителят), когото представлявам, не е сключил договор с лице по 
чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

  
 Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.  

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на 
процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им. 

 
 
 
 

...............................2010 г.     ДЕКЛАРАТОР: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника, за подизпълнителя и за лицата, посочени в чл. 47, 
ал. 4 ЗОП. Деклараторът зачертава ненужния текст съобразно качеството, в което се участва в процедурата - участник 
или подизпълнител, и подписва всяка страница на декларацията. 
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Приложение № 3б 

(Попълва се от ФЛ, управители, изпълнителни директори, членове на СД, членове на УС, членовете на НС на 
участника/подизпълнителя, както и временно изпълняващите такава длъжност, включително прокурист и търговски 

пълномощник) 
 
 
 
 
 
 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я * 

по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП 
 
Подписаният ..........................................................................................................................., 
                                                            (име, презиме и фамилия) 
с постоянен адрес...................................................................................., л.к. № 
..................................................., издадена на ..............................г. 
от.........................................................., ЕГН.........................................., на длъжност 
..............................................................................................., (ФЛ, прокурист, търговски пълномощник, 
управител, контрольор, член на СД, член на УС, член на НС и т.н) 
....................................................................................              (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ), със 
седалище и адрес на управление....................................................................., ЕИК по чл. 23 от Закона 
за търговския регистър- ........................................, рег. по ф.д. №............... от .......................г.  
на.................................................................... съд, парт. №..............,т..........,р.............,стр............., ЕИК 
по БУЛСТАТ ........................................., участник/подизпълнител в oткрита процедура за сключване 
на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществени поръчки с обект: “Избор на 
фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за 
служителите на “Български пощи” ЕАД” 
  
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 
 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната 
или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК, за подкуп по чл. 301-307 
от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК, за престъпление 
против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по чл. 219-252 от НК (в 
случай на реабилитация – посочва се изрично). 
 2. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е обявен в 
несъстоятелност. 
 3. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е в производство по 
ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 
актове. 

4. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е в открито 
производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон / не се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови нормативни актове, включително неговата дейност не е под 
разпореждане на съда или не е преустановил дейността си. 

5. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е лишен от правото да 
упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е 
извършено нарушението. 
 6. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, няма парични задължения 
към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (в случай на допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията–посочва се изрично) / няма парични задължения, 
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свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните 
норми на държавата, в която е установено. 

7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация. 

8. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам не е сключил договор с 
лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

    
 Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.  

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на 
процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им. 
 
 
 
 
 
.......................2010 г.      ДЕКЛАРАТОР: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника, за подизпълнителя и за лицата, посочени в чл. 47, 
ал. 5 ЗОП. Деклараторът зачертава ненужния текст съобразно качеството, в което се участва в процедурата - участник 
или подизпълнител. 
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Приложение № 3 в 

(попълва се от законните представители на 
участниците, участващи в процедурата) 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
  

Подписаният/та, ......................................................................................................................, 
живущ/а ..............................................................................................................................................., 
притежаващ/а л. карта № ….......……...………, изд. на ...................………………. от …………, ЕГН 
……………………………., представител на …………………………………………, на 
……………………. (изписва се точно фирмата на участника), рег. по ф. дело № ……….. на 
………………………….……… съд, парт. № …., т. ….., р. ……, стр. ….…., участник в oткрита 
процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществени 
поръчки с обект: “Избор на фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по 
Наредба 11, чрез ваучери за служителите на “Български пощи” ЕАД” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
  

Няма промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър към 
……………….. г. (датата на подаване на предложението), удостоверени с 
…………………………………………................................................………………. (описание на 
документа за актуално състояние от съда по регистрацията).  
 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 
 
 
 
Дата: ………………….. г.       Декларатор:  
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Приложение № 3г 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП 
 
  

Долуподписаният/ата/................................................................................................................, 
     (собствено, бащино, фамилно име) 

с постоянен адрес ......................................................................................., л.к. № ............................., 
издадена на .....................................от ............................................., ЕГН..........................................., в 
качеството си на 
................................................................................................................................................................... 

(ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, управител, член на СД, член на УС и т.н) 

в...............................................................................................................................................................,
 (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ) 

със седалище и адрес на управление: ................................................................................................., 
вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК ............................................. или 
вписано в търговския регистър при  ......................................................съд , рег. по                ф.д. № 
.......................................парт. № ..................,т..................,р.............,стр............., БУЛСТАТ 
......................................................., участник в открита процедура възлагане на обществена поръчка с 
обект: „Избор на фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, 
чрез ваучери за служителите на “Български пощи” ЕАД” 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че : 

 
При изпълнението на обществена поръчка чрез открита процедура с обект: „Избор на 

фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за 

служителите на “Български пощи” ЕАД”, 

няма да използвам/ще използвам подизпълнители. 

Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: ............................................................................................. 

..................................................................................................................................................................,  

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите) 

които са запознати с обекта на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата; 
Дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от 

общата стойност на поръчката. 
Видът работи, които подизпълнителят ще изпълни са както следва: …………………… 
 
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс.  
 
 
 
Дата: ........................ 2010 г.     ДЕКЛАРАТОР: .............................. 
гр. ................................           /подпис и печат/ 
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Приложение № 4 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 
1. Фирма /наименование/ на участника:  

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

 
2. Седалище и адрес на управление: 

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

ЕИК по Търговския регистър(или Булстат номер): ............................................................. 

ЕИК по ЗДДС: BG ..................................................................................................................... 

Телефон: ..................................................................................................................................... 

Факс: ........................................................................................................................................... 

Електронен адрес : .................................................................................................................... 

3. Адрес за кореспонденция : ................................................................................................. 

4. Лице за контакти : ............................................................................................................... 

Длъжност .................................................................................................................................. 

Телефон ....................................................................................................................................... 

Факс ............................................................................................................................................ 

Телефон: ......................................................................... 

Факс: ................................................................................ 

Електронен адрес: .......................................................... 

 
3. Адрес за кореспонденция: .............................................................................................................. 

 
4. Лице за контакти: ............................................................................................................................... 

Длъжност ................................................................ 

Телефон ................................................................... 

Факс ......................................................................... 

Електронен адрес: .......................................................... 

 
5. Обслужваща банка ......................................................................., сметка №, по която ще бъде 
възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че е определена от кандидата в пари 
и е преведена по банковата сметка на възложителя).  
............................................................................................................................................ 

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

 
Дата: ................................. г.      Подпис и печат: ...................................... 

гр. ................................ 
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Приложение № 5 
 
 
 
ДО 
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ  
НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ» ЕАД 
УЛ. “АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ”  
№ 1, БЛ. 31 
1700 СОФИЯ  

�  
 
 
�  

� О Ф Е Р Т А 
 
 
От ………………………………………………...................… (наименование на участника), 

 представлявано от .................................................................................... (трите имена на законния 
представител или изрично упълномощеното лице на участника), в качеството си на ................ 
...................................................... (посочва се длъжността на представителя на участника) 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,  

 След като се запознах(ме) с документацията за участие в открита процедура за сключване 
на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществени поръчки с обект: „Избор на 
фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за 
служителите на „Български пощи” ЕАД”. 

 

Заявяваме: 
 1. Желая(ем) да участвам(е) в открита процедура за сключване на рамково споразумение с 
потенциални изпълнители на обществени поръчки с предмет: „Избор на фирма за обслужване на 
социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на 
„Български пощи” ЕАД”, като приемаме всички условия за участие в нея.  

При подготовката на настоящата оферта съм/сме спазил(и) всички изисквания на 
“Български пощи” ЕАД за неговото изготвяне.   

При изпълнението на поръчката ще ползвам(е)/няма да ползвам(е) подизпълнител.  

 

2. Този оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) дни от датата на отварянето му от 
комисията, назначена от Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД. 

3. Предлаганите от мен/нас стоки ще удовлетворяват всички изисквания на Възложителя, 
описани в Приложение № 2 от документацията за участие в процедурата.  

4. Срок за изпълнение на поръчката - ......................./не по-дълъг от 5 (пет) календарни дни/, 
считано от датата на подписване на договор, сключен въз основа на рамково споразумение. 

5. Приемам(е) изцяло всички изисквания на възложителя за сключване на рамково 
споразумение.  

6. Приемам(е) изцяло предложения проект на рамково споразумение и проект на договор и 
при решение за определянето ми/ни за потенциален изпълнител ще сключа(им) рамковото 
споразумение по надлежен начин (Забележка: В случай, че не се приемат някои от клаузите на 
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проекта на рамково споразумение и проекта на договор, това се указва изрично и към офертата за 
участие се прилага задължително становище по съответните клаузи).  

7. В случай, че бъда(ем) определен(и) за потенциален изпълнител по рамковото 
споразумение, се задължавам(е) да представя(им) не по-късно от деня на сключване на рамковото 
споразумение гаранция за доброто му изпълнение, съгласно условията на документацията.  

 

Приложения: 
1. Документи по раздел ІІ, буква Б от документацията за участие в процедурата – 

неразделна част от предложението –поставени в Плик № 1 с надпис „Документи за 
подбор”; 

2. Проект на рамково споразумение, който не се попълва, но се прилага към офертата, като 
участникът парафира всяка страница от него и подпечатва последната страница за 
Изпълнител. С тези действия участникът удостоверява, че се е запознал с проекта на 
рамковото споразумение; 

3. Проекто договор – Приложение № 9 и съгласно изискванията, посочени в Раздел ІІ, 
буква Б, т.1.16.; 

4. Други (по преценка на участника);* 
5. Техническото предложение на участника - поставено в отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката"- Плик № 2; 
6. Ценова оферта (съгласно образеца – Приложение № 6) -  поставена в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис: „Предлагана цена" – Плик № 3. 
 

 
 
 
Дата : ................................ г.                                     Подпис и печат: ................................... 
гр. ................................ 
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Приложение № 6 
 

........................................................................................................................................... 
(фирма на участника в процедурата за възлагане на обществената поръчка) 

 
 
ДО 
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ  
НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ”  
№ 1, БЛ.31 
1700 СОФИЯ  

 
 
 

Ц Е Н О В А  О Ф Е Р Т А  
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,  
 

 След като се запознах (ме) с документацията за участие в открита процедура за сключване 
на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществени поръчки с предмет: „Избор 
на фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери 
за служителите на „Български пощи” ЕАД”, подписаният (те), представляващ (и) 
................................................., заявявам (е) следното: 
 ПРЕДЛАГАМ (Е) следните единични цени за изпълнение на поръчката за обслужване на 
социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на 
„Български пощи” ЕАД, съгласно условията на документацията, като общата стойност е в размер 
на ...……… (…..…................................…….) лева без ДДС. 

 
Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката и е 

формирана по следния начин: 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….......................…………………………………………………………...
.......................................................................................................(описва се подробно).  

 

Срокът за изпълнение на периодичните доставки, след подадена заявка от страна на 
Възложителя е ...................... календарни дни.  
 
 
 
Дата : ................................ г.   Подпис и печат : 
        1. ............................... 
        (длъжност и име) 
        2. .............................. 
        (длъжност и име) 
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Приложение № 7 
 

Изх. № ........................./ .................2010 г. 

                                                                                             

        ДО  

                                                     …..................................................... 

                                                                                              ……………………………………. 

  

                                                   

ПОКАНА 
 

До потенциалните изпълнители по Рамково споразумение № ......... / .......... 2010 г. за определяне на 
потенциален изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на фирма за обслужване на 
социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на 
„Български пощи” ЕАД”. 

  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Централно управление на „Български пощи” ЕАД, Ви отправя покана за представяне на 
оферта за обществена поръчка с предмет: „Избор на фирма за комплексно обслужване на 
социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на 
„Български пощи” ЕАД”, която трябва да съдържа техническо и финансово предложение за 
определяне на изпълнител, при следните условия: 

 
1.Предмет на обществената поръчка – „Избор на фирма за комплексно обслужване на 

социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на 
„Български пощи” ЕАД”, въз основа на сключено Рамково споразумение № ............от 
...............2010г.  за:  

1. 2010 година – по заявка за около ….. работници и служители на „Български пощи” ЕАД 
на месец; 

2.  2011 година – по заявка за около ….. работници и служители на „Български пощи” ЕАД 
на месец; 

3.  2012 година – по заявка за около ….. работници и служители на „Български пощи” ЕАД 
на месец; 

4.  2013 година – по заявказа около ….. работници и служители на „Български пощи” ЕАД 
на месец.  

Възложителят си запазва правото на промени при възникнала необходимост и осигурено 
финансиране. 

 
2.Правно и фактическо основание - чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.2, чл.14, ал.1, т.3,  и 

чл. 93в, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки.  
 

3. Условия за участие 
 3.1. Потенциалните изпълнители представят при участие в „мини процедура” следните 

документи: 
3.1.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 

23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец. 

3.1.2. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 
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3.1.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице, документите се 
представят и в превод. 

3.1.4. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от 
възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки 
друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

3.1.5. Участниците удостоверяват отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от 
ЗОП с декларации. Наличието на обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП водят до 
отстраняване на участника; 

3.1.6. Участниците представят нотариално заверено копие от притежаваното валидно 
Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за 
храна, съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба №7/09.07.2003 год. на МТСП и МЗ. 

3.1.7. Участниците удостоверяват, че не са в процедура по отнемане на лиценз; 
3.1.8. Участниците удостоверяват, че имат разпределена Министъра на финансите квота за 

2010г. в размер на минимум 10 /десет/ милиона лева. 
 

 4. Условия към потенциалните изпълнители по Рамково споразумение № ........./ .......... 
2010 г.:  

4.1.  При представянето на офертите си в отговор на писмената покана на възложителя, 
потенциалните изпълнители по рамковото споразумение приемат и се съобразят с всички 
изисквания и условия, посочени в тази покана. Последните са в съответствие с изискванията, 
включени в рамковото споразумение и регламентирани от ЗОП. Поставянето на различни от тези 
условия и изисквания от страна на изпълнителя не ангажира по никакъв начин възложителя. 

4.2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника - страна по рамковото 
споразумение, определен за изпълнител по съответната доставка. 

4.3. В случай, че определеният за изпълнител не подпише договора в срок до 10 работни 
дни след изтичане на срока за обжалване на решението, възложителят определя за изпълнител 
следващия класиран участник - страна по рамковото споразумение и сключва договор с него. 

4.4. Договорът се подписва в срок до 10 работни дни след изтичане на срока за обжалване 
на решението на възложителя за определяне на изпълнител и преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за 
определяне на изпълнител. В договора се включват конкретните параметри на доставката, 
определени в писмената покана на възложителя по чл. 93в, ал. 2, т. 1 от ЗОП и офертата. Офертата 
на определения за изпълнител става неразделна част от договора. 

4.5. Потенциалният изпълнител следва да подпише и подпечата приложения към писмената 
покана договор /без попълнена цена/. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне след 
решението на възложителя за избор на изпълнител. Клаузите на договора се прилагат за всяка 
доставка за обществена поръчка, възлагана по сключеното рамково споразумение и не могат да 
бъдат изменяни за срока на действието му. 

4.6. За всяка доставка, изпълнявана по рамковото споразумение се сключва съответен 
договор по реда на глава седма “А” от ЗОП и при условията на рамковото споразумение и ЗОП. 

 
5. Техническо предложение - описание на предлаганите от потенциалния изпълнител 

условия за изпълнение на доставката в съответствие с Техническите изисквания (Приложение №1 
към настоящото писмо) . 

 
6. Ценово предложение - предлаганата от потенциалния изпълнител цена да се представя 

при спазване на изискванията, посочени в образеца ценовото предложение (Приложение № 6 към 
настоящото писмо):  

6.2.Единични цени, без ДДС, съгласно ценовата оферта (Приложение 6).  
6.3.Общата цена на поръчката е твърда и не подлежи на преразглеждане за срока на 

договора.  
6.4. Подателят на офертата носи отговорност за грешки или пропуски в изчисляването на 

предлаганите от него цени. 
 



 

48 
 

7. Срок за изпълнение на поръчката: – ...................... /не по-дълъг от 5 (пет) календарни 
дни/, считано от датата на подписване на договор, сключен въз основа на рамково споразумение. 

 
8. Място на изпълнение на поръчката: – поръчката е с място на изпълнение в 

Териториалните поделения (ТП) и Централно управление на „Български пощи” ЕАД, описани в 
Техническите изисквания на Възложителя, съдържащи се в Приложение № 2 (Таблица 1). 

 
9. Валидност на офертата:  20 календарни дни от датата на подаване на офертата.  
 

10. Класиране на предложените оферти - офертите се оценяват, въз основа на критерия 
„икономически най-изгодна оферта” съобразно показателите за оценка и начин на определяне на 
тежестта им в крайната комплексна оценка. 

 

11. Показатели за оценка на офертата и начинът на определяне на тежестта им в 
крайната комплексна оценка:  

2.1. Предложена цена за изпълнение.Теглови коефициент – K1= 70 точки 
2.2. Национално покритие/брой населени места. Теглови коефициент – K2= 15 точки 
2.3. Брой търговски обекти, в които ваучерите могат да се използват като платежно 

средство в тези населени места – K3= 15 точки 
(3) Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията – офертите се 

оценяват съобразно показателите за оценка и тяхната тежест в общата бална оценка. 
 
Показател К1:  

70min
1 ×=

i
i P

P
K  

Pmin – най-ниската цена за   обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 
11, чрез ваучери за служителите на „Български пощи” ЕАД, предложена от потенциалните 
изпълнители 
Pi  – цена за   обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери 
за служителите на „Български пощи” ЕАД, предложена от i-тия потенциален изпълнител, който се 
оценява. 

 
Показател К2:  

15
max

2 ×=
N

N
K i

i  

Ni – коефициент „национално покритие/брой населени места”, достигнат от i-тия потенциален 
изпълнител, който се оценява. 
Nmax – най-висок коефициент „национално покритие/брой населени места”, достигнат от 
потенциалните изпълнители. 
 

Показател К3: 

15
max

3 ×=
C

C
K i

i  

Ci – брой търговски обекти в тези населени места, в които могат да се използват ваучерите на i-тия 
потенциален изпълнител. 
Cmax – най-голям брой търговски обекти в тези населени места, в които могат да се използват 
ваучерите на потенциалните изпълнители. 
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Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: 

К0 = К1 + К2 + К3 

 Участникът събрал максимален брой точки се класира на първо място. 
 
12. Подаване на офертата: 
12.1. Всеки потенциален изпълнител представя своята оферта, с всички съпътстващи я 

документи, в един запечатан непрозрачен плик /наричан за краткост “плика с офертата”/, 
съдържащ три плика, съгласно указаните по-долу изисквания. Ако се използват самозалепващи се 
пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната част на 
лепенката /всеки равностоен метод се приема/ 

12.2. Върху „плика с офертата” се посочват адресът, определен за предаване на оферти, 
наименованието на поръчката: Рамково споразумение № ......... / .......... 2010г. за определяне на 
потенциален изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Избор на фирма за комплексно 
обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за 
служителите на „ Български пощи” ЕАД”  и името на потенциалния изпълнител, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес. 
 12.3. В плика с офертата, участникът следва да постави три отделни запечатани 
непрозрачни и надписани плика, както следва:  

12.3.1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 
изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 /попълнения и подписан образец 
на офертата, съгласно Приложение № 5, заедно със съпътстващите я документи – неразделна част 
от самата оферта, посочени в раздел ІІ, буква Б, т. 1/, отнасящи се до критериите за подбор на 
участниците или кандидатите; 

12.3.2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят 
документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя 
критерий и посочените в документацията изисквания - описанието, посочено в т.3, от раздел V, 
буква Б; 

12.3.3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 
участника, като неговото съдържание следва да отговаря на приложения образец (Приложение № 
6) и посоченото в т. 5 от раздел V, буква Б . 

12.4. Офертите се подават до 16.00 часа на ............................2010 г. в служба 
„Деловодството”, стая 124 в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД на 
адрес: София 1700, ул.”Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31, тел.02/949 32 22. 

 
13. Място, ден и час за разглеждане на офертите – Централно управление на „БП” ЕАД, 

гр.София, ул.”Акад.Ст.Младенов” №1, бл. 31, 13.30 
ч. на първия работен ден, след изтичане на 

срока за подаване на оферти. 
 
За допълнителна информация: тел.:...................................... 
 
Приложение:  
Приложение № 1 – Технически изисквания; 
Приложение № 2 – Образец на ценова оферта; 
Приложение № 3 – Проект на договор. 
 
 
 
                                                                            ДЕЯН ДЪНЕШКИ 

   ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
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Приложение № 8 
 

 
 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ  
за изпълнение на обществена поръчка за обслужване на социалните разходи и разходите за 

храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на „Български пощи” ЕАД 
 

№ …………………../………………….. 2010 г. 
 

Днес, ………2010 г. (........................................ година), в гр. София, между: 

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
”Академик Стефан Младенов” №1, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията 
под ЕИК 121396123, представлявано от Главния изпълнителен директор ДЕЯН ДЪНЕШКИ, 
наричано по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

и 

1. ......................................, със седалище и адрес на управление  гр. ........................, вписано в 
търговския регистър на .................... съд по фирмено дело № ......................, ИН №  .................., 
представлявано от .............. – ............. ........./длъжността  на  лицето/; 

2. ......................................, със седалище и адрес на управление  гр. ........................, вписано в 
търговския регистър на .................... съд по фирмено дело № ......................, ИН №  .................., 
представлявано от .............. – ............. ........./длъжността  на  лицето/; 

3. ......................................, със седалище и адрес на управление  гр. ........................, вписано в 
търговския регистър на .................... съд по фирмено дело № ......................, ИН №  .................., 
представлявано от .............. – ............. ........./длъжността  на  лицето/; 

наричани по-долу ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, от друга страна,  
се сключи настоящото рамково споразумение за предварително определяне на условията по 

договорите за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Избор на фирма за обслужване на 
социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на 
„Български пощи” ЕАД”, съгласно Заповед № РД- ............./……..... 2010 г. на Главния 
изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД за определяне на потенциални изпълнители, 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ: 

Чл.1. Предварително определяне на условията по договорите и изготвянето на офертите в 
отговор на писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 93в, ал. 2, т. 1 от ЗОП и техническите 
спецификации към нея, при възлагането на обществени поръчки с предмет "Избор на фирма за 
обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за 
служителите на „Български пощи” ЕАД”, които страните ще сключат в определен период от време, 
като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
съгласно негова ценова оферта, съгласно Решение № …………../……….. 2010 г. на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител, което е неразделна част от настоящото рамково 
споразумение. 
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ГЛАВА ВТОРА 

СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

Чл.2. Срокът на настоящето рамково споразумение е 4 (четири) години и влиза в сила от 
датата на подписването му. 

Чл.3. Времетраенето и крайния срок за изпълнение на отделните дейности включени в 
предмета на настоящето споразумение се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при набиране на 
офертите за сключване на всеки отделен договор.  

 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 
Чл.4. (1) Цената на договорите, сключени въз основа на настоящето споразумение, се 

образува от стойността на съответните доставки, като общата стойност на рамковото 
споразумение е в размер до .................(..................) лева. 

(2) Цената по ал. 1, определена в конкретния договор за всеки вид доставка, сключен въз 
основа на настоящето споразумение, е окончателна. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на 
каквито и да е други разноски, направени от изпълнителя като например: разходи за 
командировки, разходи за материали, транспортни и пощенски разноски, преводачески услуги и 
др.  

Чл.5. Плащанията по всеки сключен договор въз основа на настоящето споразумение, ще се 
извършват по банков път в срок до (30 тридесет) работни дни след приемане от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с двустранно подписан приемно-предавателен протокол,  
придружен със съответните приложения и след представена оригинална фактура. 

Чл.6. Размерът, редът и условията на финансирането на всеки договор, сключен въз основа 
на настоящето споразумение, подлежи на детайлно уреждане в самия него.  
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Чл.7. Заплаща цената на доставката съгласно приложената оферта, която става неразделна 

част от договора, подписван на основа настоящото рамково споразумение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
плаща цената, в срока и по начина, уговорени в настоящото рамково споразумение и в размера, 
посочен в договора, сключен на основа на рамковото споразумение. 

Чл.8. (1) Осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до помещенията, в които ще се извършва 
доставката по Чл. 1. 

(2) Приема доставката с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени 
представители на двете страни /съгласно приложение към договора, сключван на основание 
настоящото рамково споразумение/ и своевременно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани 
недостатъци при приемането, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол. 

Чл.9. При наличието на явни недостатъци и дефекти, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 
знаел при подписването на договора той има право на една от следните възможности: 

1. да върне доставката и да иска обратно цената; 
2. да поиска отбив от цената; 

3. да иска отстраняването на недостатъците и дефектите за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или замяна на дефектната доставка с нова. 
Чл.10. Рекламации за констатирани дефекти се правят не по-късно от 24 (двадесет и 

четири) часа, считани от датата на доставката и подписване на приемо-предавателния протокол. 
Чл.11. (1) Отправя писмена покана по чл. 93в, ал. 2, т. 1 за доставка на ваучери до всички 

потенциални изпълнители по рамковото споразумение. В поканата се посочват техническите 
параметри и количество ваучери, с които ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ се съобразява 
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при изготвяне на офертата си. Неспазването на това изискване е основание офертата да бъде 
отстранена от понататъшно участие в процедурата. 

(2) В поканата по предходната алинея се посочва срокът за представяне на оферта, който не 
може да е по-дълъг от 5 (пет) работни дни от датата на получаването. 

(3) Пази в тайна съдържанието на представените оферти. 
(4) Назначава комисия за разглеждането, оценката и класирането на офертите по критерия 

“икономически най-изгодна оферта”. 
(5) При поискване от страна на ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

предоставя възможност на последния да се запознае с протокола за работата на комисията по 
предходната алинея. При писмено поискване на потенциален изпълнител му предоставя заверен 
препис от цитирания протокол. 

(6) Организира, провежда и приключва процедурите по сключване на договор въз основа на 
настоящото рамково споразумение, спазвайки принципите на публичност, прозрачност, свободна 
и лоялна конкуренция, равнопоставеност на потенциалните изпълнители и недопускане на 
дискриминация. 

 
ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Чл.12. (1) Представя своя оферта в отговор на писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
чл. 11, ал. 1 в срок не по-дълъг от 5 работни дни от получаването й или в срока, определен в 
писмената покана, ако той е различен. 

(2) ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ представя в своята оферта предлаганите 
ваучери съгласно параметрите, заложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмената покана, като тези 
параметри трябва да се приемат за минимално изисквани.  

(3) Представеният срок на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 20 
календарни дни. 

(4) Ценова оферта (представя се в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с 
офертата). 

(5) Приложеният договор за обществена поръчка, въз основа на това рамково споразумение, се 
представя в два екземпляра, попълнен /без попълнена цена/, подписан и подпечатан от 
ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

Чл.13. (1) Доставя ваучерите, посочени в договора, сключен на основание на това 
рамково споразумение и съгласно представената оферта, която става неразделна част от цитирания 
договор. 

(2) Всяка доставка на ваучери се осъществява съгласно условията на сключения договор на 
основание на това рамково споразумение, въз основа на заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (3) За всяка доставка, по сключен договор на основание на това рамково споразумение, се 
подписва приемно-предавателен протокол между страните, в който се отбелязват всички 
констатирани дефекти. 

Чл.14. Договорът, сключен на основание това рамково споразумение се счита за изпълнен 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след подписване на приемно-предавателния протокол по чл. 8, ал. 
2, без забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.15. В случай, че до изпълнение на договора предлаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ваучери 
бъдат извадени от употреба, последният се задължава да достави ваучери с еднакви или по-добри 
параметри на същата стойност. 

Чл.16. (1) ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължават в срок не по-късно от 15 
(петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на депозираното пред 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверение за актуално състояние да представи ново такова удостоверение 
със срок на валидност 6 месеца от датата на издаването му от компетентния съд в оригинал или 
нотариално заверено копие. 

(2) Уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяко обстоятелство, подлежащо на вписване в 
съдебния регистър към окръжния съд по регистрация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 14 (четиринадесет) 
календарни дни след вписването му. 

(3) При промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящото рамково споразумение (като сервизни договори, оторизации, 
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сертификати и др.), както и на адреса му за кореспонденция, последният уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след настъпването на тези 
обстоятелства. 
 

ГЛАВА ПЕТА 
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл. 17. Преди сключването на всеки конкретен договор за изпълнение на някоя от 

доставките, посочени в настоящето споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: 
1. Отправя покана до всички потенциални изпълнители по рамковото споразумение за 

представяне на оферта, като определя условията за изпълнение на договора и документите, които 
следва да се представят от страна на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ; 

2. Определя подходящ срок за представяне на оферти; 
3. Определя за изпълнител на съответния договор ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

предложил най – добра оферта, съгласно критерия по чл. 18. 
Чл. 18. (1) Критерия за оценка при избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ е „икономически най-

изгодна оферта” . 

(2) Показатели за оценка на офертата и начинът на определяне на тежестта им в 
крайната комплексна оценка:  

2.1. Предложена цена за изпълнение.Теглови коефициент – K1= 70 точки 
2.2. Национално покритие/брой населени места. Теглови коефициент – K2= 15 точки 
2.3. Брой търговски обекти, в които ваучерите могат да се използват като платежно 

средство в тези населени места – K3= 15 точки 
 
(3) Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията – офертите се 

оценяват съобразно показателите за оценка и тяхната тежест в общата бална оценка. 
 

Показател К1:  

70min
1 ×=

i
i P

P
K  

Pmin – най-ниската цена за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по 
Наредба 11, чрез ваучери за служителите на „Български пощи” ЕАД, предложена от 
потенциалните изпълнители 

Pi  – цена за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез 
ваучери за служителите на „Български пощи” ЕАД, предложена от i-тия потенциален изпълнител, 
който се оценява. 
 

Показател К2:  

15
max

2 ×=
N

N
K i

i  

Ni – коефициент „национално покритие/брой населени места”, достигнат от i-тия потенциален 
изпълнител, който се оценява. 
Nmax – най-висок коефициент „национално покритие/брой населени места”, достигнат от 
потенциалните изпълнители. 
 

Показател К3: 

15
max

3 ×=
C

C
K i

i  
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Ci – брой търговски обекти в тези населени места, в които могат да се използват ваучерите 
на i-тия потенциален изпълнител. 
Cmax – най-голям брой търговски обекти в тези населени места, в които могат да се 
използват ваучерите на потенциалните изпълнители. 
  
Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: 

К0 = К1 + К2 + К3 

Максималната обща оценка е 100 точки - класирането на участниците се извършва в 
низходящ ред. Участникът събрал максимален брой точки се класира на първо място. 

 
 

ГЛАВА ШЕСТА 
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.19. (1) ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да внесе гаранция за добро 
изпълнение в размер на 10 000 лева (десет хиляди)  

Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. 
В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата на парична 

сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в „Райфайзенбанк 
(България)” ЕАД, Сметка в лева: IBAN BG88RZBB91551032734305, BIC: RZBBBGSF. Оригинален 
платежен документ, удостоверяващ превода на сумата на гаранцията за изпълнение по сметката на 
възложителя се представя преди сключване на споразумението.  

В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под формата 
на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която банката 
писмено и безусловно се задължава да плати на “Български пощи” ЕАД при предявяване сумата на 
гаранцията за участие. Срокът на банковата гаранция следва да съвпада със срока на рамковото 
споразумение. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на 
споразумението. 

(2) ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ отправя писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
освобождаване на гаранцията за изпълнение най-рано 10 (десет) работни дни след изтичане на 
срока, за който се сключва настоящото рамково споразумение. 

(3) Гаранцията по ал. 1 се задържа в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че 
ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ не изпълни задълженията си по чл. 1 от това рамково 
споразумение и договорите, сключени на негово основание или ги изпълни лошо. 

(4) Гаранцията по ал. 1 се задържа в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че 
ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ откаже да сключи договор на основание настоящото 
рамково споразумение след като е избран за такъв, съгласно правилата на настоящото 
споразумение и ЗОП. 

Чл.20. (1) Гаранцията за добро изпълнение по всеки един от договорите, сключен с някой от 
потенциалните изпълнители въз основа на настоящето споразумение, е в размер на 3 % от 
стойността им.  

 (2) Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. 
 Гаранцията за добро изпълнение по всеки един от договорите, сключен с някой от 

потенциалните изпълнители въз основа на настоящето споразумение, е в размер на 3 % от 
стойността им. 

 В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата 
на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в „Райфайзенбанк 
(България)” ЕАД, Сметка в лева: IBAN BG88RZBB91551032734305, BIC: RZBBBGSF. Оригинален 
платежен документ, удостоверяващ превода на сумата на гаранцията за изпълнение по сметката на 
възложителя се представя преди сключване на договора.  

В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата 
на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която банката 
писмено и безусловно се задължава да плати на “Български пощи” ЕАД при предявяване сумата на 
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гаранцията за изпълнение. Срокът на банковата гаранция следва да съвпада със срока на договора. 
Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора. 

Чл.21. Гаранцията за добро изпълнение по всеки един от договорите се освобождава в срок 
от 10 (десет) работни дни след приключване цялостното изпълнение на съответния ДОГОВОР   
без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение при условия и по ред 
определени в съответния договор.  
 

ГЛАВА СЕДМА 
ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 
Чл.23. При неизпълнение на клаузите на това рамково споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

дължи на  ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ неустойка в размер на 2% от неизпълнената част 
на рамковото споразумение. 

Чл.24. При неизпълнение на клаузите на това рамково споразумение, ПОТЕНЦИАЛНИЯТ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от неизпълнената част 
на рамковото споразумение. 

Чл.25. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й да 
търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

 
 

ГЛАВА ОСМА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 
Чл.26. Рискът от случайно погиване и/или повреждане на доставката по договора, сключен 

на основание настоящото рамково споразумение, преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо-предавателния протокол. 

Чл.27. Рамковото споразумение се прекратява: 
а) с изтичане на срока, за който е сключено; 
б) при настъпване на невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си по 

него след сключването му. В този случай насрещната страна може да иска обезщетение за 
нанесени вреди. 

Чл.28. Рамковото споразумение се сключи на основание Глава седма “А” от ЗОП и 
действащото гражданско законодателство. 

Чл.29. Възникналите спорове между страните се решават по взаимно съгласие, а при 
непостигане на такова - от съда. 

 
ГЛАВА ДЕВЕТА 

АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ 

Чл.30. За валидни адреси и валидни банкови сметки на страните да се считат: 
 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

• Адрес: гр.София-1700, ул. “Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31 
• Факс: 02/962 53 29 
• На вниманието на: г-н ДЕЯН ДЪНЕШКИ - Главен изпълнителен директор 
• Банкова сметка: „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, сметка в лева: IBAN 

BG88RZBB91551032734305, BIC: RZBBBGSF 
1. ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

• Адрес: ..................................... 
• Факс: 
• На вниманието на:  
• Банкова сметка: IBAN......................................., BIC ......................., 

Банка.............................................., Банков клон  
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2. ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
• Адрес: ..................................... 
• Факс: 
• На вниманието на:  

• Банкова сметка: IBAN......................................., BIC ......................., 
Банка.............................................., Банков клон  

 
3. ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

• Адрес: ..................................... 
• Факс: 
• На вниманието на:  
• Банкова сметка: IBAN......................................., BIC ......................., 

Банка.............................................., Банков клон  
 
 

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА: 
 

Приложение №1 – Гаранция  за изпълнение на рамковото споразумение. 
Приложение № 2 – Документи, издадени от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП:  
1. Свидетелство за съдимост на......................................................................; 
2. Удостоверение, издадено от................................., че изпълнителят не е в производство по 

ликвидация ;  
3. Удостоверение, издадено от...................................., че изпълнителят не е в 

несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност;  
4. Удостоверение от съответната териториална дирекция на НАП, че изпълнителят няма 

парични задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс;  

5. Удостоверение от съответната община, че изпълнителят няма парични задължения към 
общината по смисъла на чл.162, ал.2 или чл.87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Настоящото рамково споразумение, заедно с описа на приложенията към него се състои от 
..... (.........) страници и бе съставен и подписан в четири еднообразни екземпляра, по един за всяка 
от страните. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 
 

1.  …………………………............ 
ДЕЯН ДЪНЕШКИ                          
ГЛАВЕН ИЗП. ДИРЕКТОР                                  ИЗП. ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ  

                                                                                 
2. …………………………............. 

                                                                                ИЗП. ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ 
 

   3. …………………...............……. 
    ИЗП. ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ 
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Приложение № 9 
ПРОЕКТ 

 
 

Д О Г О В О Р 
   

№ ……………………./………………………. 2010 г. 
 

по Рамково споразумение № .............../…............ 2010 г. за обслужване на социалните разходи и 
разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на „Български пощи” ЕАД 

 
 

Днес, ................... 2010 г. (.............................................................................. две хиляди и десета 
година), в град София, между: 

1. БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
”Академик Стефан Младенов” №1, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията 
под ЕИК 121396123, представлявано от Главния изпълнителен директор ДЕЯН ДЪНЕШКИ, 
наричано по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

и 
2.…………….……………….., със седалище и адрес на управление гр. …………, 

ул.”………….........................…….” №….., вписано в Търговския регистър на ........ съд, по  фирмено 
дело № ………/........ ., под № …………….., том ……, стр. ……, ИН № ……………………….., ИН 
по ЗДДС: BG ....................... , представлявано от …………………………….., 

 наричано по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ” ,  
(“Възложителят” и “Изпълнителят” също, наричани по-долу заедно "Страни" или поотделно 

"Страна"); 
На основание чл. 41, ал.1 от Закона за обществените поръчки въз основа на сключено 

Рамково споразумение № ............/….......... 2010 г. за определяне на потенциален изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Избор на фирма за обслужване на социалните разходи и 
разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на „Български пощи” ЕАД и при 
условията на класираната на първо място оферта, съгласно Заповед №....................../................. 2010 
г. на Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД, се сключи настоящият Договор. 

 
 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЬЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави ваучери за 
храна и дрруги социални разходи за нуждите на служителите на „Български пощи” ЕАД при 
условията на настоящият договор и изискванията на Закона за корпоративното подоходно 
облагане /ЗКПО/, Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МФ и МТСГ и Наредба № 11 от 21.12.2005г на 
МТСП и МЗ и съгласно писмена покана по чл. 93в, ал.2, т.1 от ЗОП, срещу възнаграждение, 
съгласно Техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащи се в Приложение № 1 
неразделна част от настоящия договор. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила от датата 
на подписването му. Изпълнението на доставките на ваучери по договора се осъществява 
ежемесечно, като всяка доставка се извършва най-късно до 5 /пет/ работни дни след подадена 
заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 3. Обществената поръчка е с място на изпълнение  специализираните и териториалните 
поделения (ТП) и Централно управление на „Български пощи” ЕАД, описани в Техническите 
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изисквания на ВЬЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащи се в Приложение № 1, за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. За изпълнение предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия 
договор, в размер до ......... лева (...............................................................), без включен ДДС. 

4.1. Общата сума на договора е за доставката, по чл. 1.   
4.2. За изпълнение на доставката, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ..... % от номиналната стойност на поръчаните ваучери 
4.3. Възложителят заплаща стойността на доставените ваучери, по банков път, в 10 (десет) 

дневен срок, с платежно нареждане, по банкова сметка и приложен приемо-предавателен 
протокол, за извършените доставки на ваучери, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

 
Банка ......................................, клон .................................,  

Банкова сметка № ..............................,  

Банков код : .......................................,  

 
ІV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл. 5. Собствеността върху доставката, предмет на този договор, преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването й в Териториалните поделения (ТП) и Централно 
управление на „Български пощи” ЕАД, за което се съставя и подписва двустранен приемо-
предавателен протокол от упълномощени представители на страните. От момента на подписване 
на протокола върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преминават всички рискове. 

Чл. 6. В приемо-предавателния протокол се вписва вида на ваучера, получените количества и 
се отразяват видими дефекти. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
7.1 Да доставя ваучерите, за своя сметка до сградите на ТП на “Български пощи” ЕАД и 

Централно управление, описани в чл. 3 от настоящия договор, в срока по чл. 2, изречение второ.  
7.2 При установени рекламации във връзка с липси и/или недостатъци, свързани с явни или 

скрити дефекти на доставените ваучери, да ги достави/подмени за своя сметка в срок от 24 
(двадесет и четири) часа, считани от часа, отбелязан на констативния протокол, след получаване 
на ваучерите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
 Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

8.1 Да получи уговорената цена на ваучерите в размер, начин и срок, посочени в настоящия 
договор. 
 
 Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

9.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в размер, начин и срок, посочени в 
настоящия договор. 

9.2. При получаване на доставката да проверява количествата и стойността на ваучерите, в 
съответствие с подадените Техническите изисквания, съдържащи се в Приложение № 1.  
 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
10.1. Да изисква точно изпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
10.2. В срок от 24 (двадесет и четири) часа, след получаване на ваучерите, при установени 

рекламации във връзка с липси и/или недостатъци, свързани с явни или скрити дефекти, да 
изисква същите да бъдат доставяни/подменяни за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Липсите и/или 
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недостатъците, се установяват с констативен протокол от Комисия, включваща по един 
представител от двете страни. 

10.3. Да изисква и получава точна информация относно изпълнението на договора по места 
на извършване на доставките. 

10.4. Да иска замяна на определен вид или количество от ваучери с друг вид, за предмета на 
договора, в съответствие с подадените Техническите изисквания (съдържащи се в Приложение 
№1), в рамките на стойността посочена в чл. 4.  
 

VІ. РЕКЛАМАЦИИ  

Чл. 11. При установени рекламации, във връзка с липси и/или недостатъци, свързани с явни 
или скрити дефекти на доставените ваучери, Изпълнителят следва да достави/подмени 
липсващите и/или некачествените ваучери в срок от 24 (двадесет и четири) часа, считани от часа, 
отбелязан в констативния протокол по чл. 10.2.  
 

VІІ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 12. (1) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да плати стойността на доставените ваучери с 
повече от 7 (седем) работни дни след определения в чл. 4.3. срок, същият дължи законна лихва 
върху дължимата сума за всеки просрочен ден. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по чл.7, т.7.2., 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ намалява цената на съответната доставка със стойността на ваучерите, 
неотговарящи на изискванията по Приложение № 1 и отбелязани в констативния протокол по чл. 
10.2  

(3) В случай на неизпълнение на други клаузи от договора, неизправната страна дължи на 
изправната неустойка в размер на 0,1 % върху общата цена на договора за всеки просрочен ден, но 
не повече от 10 % от цялата сума. В случай, че неизправна страна е ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата си по чл. 20 от договора.  

 
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  

Чл. 13. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, представя гаранция за 
изпълнение на договора в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на договора.  

Чл. 14. (1) Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. 
(2) В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под 

формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в 
„Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Сметка в лева: IBAN BG88RZBB91551032734305, BIC: 
RZBBBGSF. Оригинален платежен документ, удостоверяващ превода на сумата на гаранцията за 
изпълнение по сметката на възложителя се прпредставя при подписването на договора.  

(3) В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата на 
банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която банката 
писмено и безусловно се задължава да плати на “Български пощи” ЕАД при предявяване сумата на 
гаранцията за участие. Срокът на банковата гаранция следва да бъде равен на срока на договора. 
Оригиналът на банковата гаранция се представя при подписване на договора. 

Чл. 15. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава в 10-дневен срок от изтичане 
на срока му на действие и окончателното му изпълнение. 

Чл. 16. В случай на прекратяване на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за 
изпълнение на Договора не се възстановява. 

Чл. 17. В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължения по този 
Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията за 
изпълнение на Договора. 

Чл. 18. В случаите, посочени в чл.16 и чл.17, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси 
обезщетение за вреди по общия ред. 

Чл. 19. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 
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ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 20. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи: 

20.1. С изтичане на уговорения срок.  
20.2. По взаимно съгласие между двете страни, изразено писмено.  
20.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 
20.4. Всяка от страните има правото едностранно да прекрати договора с писмено 

предизвестие в случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора от другата страна. С 
предизвестието се дава срок за доброволно изпълнение от неизправната страна, който не може да 
бъде по-дълъг от 5 (пет) календарни дни. 

 
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 21. Страните по настоящия Договор не отговарят за неизпълнението му, причинено в 
резултат на непреодолима сила. 

21.1. “Непреодолима сила” по смисъла на този Договор е всяко непредвидено или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла на §1, т.14 от Допълнителната 
разпоредба на ЗОП и чл. 306 от Търговския закон, възникнало след сключването му, което прави 
невъзможно изпълнението на поетите с него задължения. 

21.2.  Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в 
забава към момента на възникване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на нея, при 
положение, че към момента на настъпване на срока за изпълнение непреодолимата сила не е била 
възникнала. 

21.3. Непреодолимата сила не е основание за отпадане отговорността по чл.11, ако 
засегнатата страна е могла да предвиди и предотврати настъпването на вредите и загубите. 

21.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 
другата страна в 5-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила.  

21.5. Докато трае непреодолимата сила се спира изпълнението на задълженията по 
Договора. Срокът на договора автоматично се продължава със срока на действие на 
непреодолимата сила. 

21.6. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, поради чиято небрежност 
или умишлени действия е настъпила непреодолимата сила. 

21.7. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 

ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

Чл. 22. За неуредените въпроси в този Договор се прилагат съответните разпоредби от 
действащото българско законодателство.  

Чл. 23. Споровете по тълкуването и прилагането на този Договор се решават по пътя на 
преговорите, а когато е невъзможно постигането на съгласие, същите се отнасят за решаване пред 
компетентния български съд по реда на ГПК.  

Чл. 24. Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен в случаите по чл. 
43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.   
 

ХІI. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ  

Чл. 25. За валидни адреси и валидни банкови сметки на страните да се считат:  
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
Адрес: 1700, София, ул. “Академик Ст. Младенов” № 1, бл.31 
Банка: „Райфайзенбанк (България)” ЕАД,  
Сметка в лева: IBAN BG88RZBB91551032734305   
Банков код: RZBB BGSF 
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ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
Адрес: .......................................................................... 
Банка .................................... 
Банкова сметка: ..........................,  
Банков код .......................... 
 
Договорът, заедно с описа на приложенията към него се състои от ...... (........) страници и бе 

съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
 
 

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА: 
 

Приложение № 1 - Технически изисквания; 
Приложение № 2 – Ценова оферта; 
Приложение № 3 – Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 
 
 
 
 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
ДЕЯН ДЪНЕШКИ       /......................................./   
Главен изпълнителен директор                         Управител  

 
 


