
Приложение №1

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Фирма /наименование/ на участника :
.....................................................................................................................................................

2. Седалище и адрес на управление :
.....................................................................................................................................................
ЕИК по Търговския регистър: .............................................................
ЕИК по ЗДДС: BG .....................................................................................................................
Телефон: ....................................................................................................................................
Факс: ..........................................................................................................................................
Електронен адрес : ....................................................................................................................

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

4. Лице за контакти : ...............................................................................................................
Длъжност .................................................................................................................................
Телефон ......................................................................................................................................
Факс ...........................................................................................................................................

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

Дата: ......2013 г. Подпис и печат : ....................................
/длъжност и име/



Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА:
1. Участникът  да  разполага  с  материално-техническа  база  за  изпълнение  на 

заваръчно-монтажни и шлосеро-механични операции за ремонт на фургони на товарни 
автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”.

2. Участникът задължително да е сертифициран по ISO.
3. Участникът  създава  цялостна  организация  за  изпълнение  на  услугата, 

отговаря за нейното качествено изпълнение и дава гаранция на ремонтираните фургони 
минимум от 6 месеца.

4. Участникът  задължително  да  разполага  с  материално-техническа  база  на 
територията на град  София или в областта, но не повече от 10 км. отдалеченост от 
чертите на град София.

5. Участникът осигурява извършването на:
- цялостен ремонт на ходовата част на шасито и основата на фургонната част, 

както на крепежните връзки, така и на страничните стени на фургоните; 
-  извършването  на    заваръчно-монтажни  и  шлосеро-механични  операции  за 

ремонт на фургони на товарни автомобили, трябва да запази оригиналната заводска 
конструкция  и  да  запази  ненарушената  цялост  на  електрическата  инсталация  на 
автомобилите;  

-  Извършването на  заваръчно-монтажни и шлосеро-механични операции става 
само с влагане на нови материали и използване на стандартизирани електроди първо 
качество и прецизно изпълнение на заваръчните операции.

6. Участникът е задължен да приема и обслужва автомобилите на възложителя с 
предимство.

Срокът на действие на договора подписан с участника, ще бъде до изчерпване на 
финансовия ресурс от 50 000 лв. без ДДС.  

ІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИК – икономически най-изгодна цена 
в съответствие с предварително обявените от възложителя условия.

Показатели за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в 
крайната комплексна оценка:

1. Предложена единична цена за нормо/час в лв. без ДДС за изпълнение на 
услугата, свързана с ремонта на фургоните. Теглови коефициент – С1 = 
50

2. % отстъпка в цените на  вложените материали и консумативи.  Теглови 
коефициент – С2 = 30

3. Гаранционен  срок  на  услугата,  свързан с  ремонта  на  фургоните (в 
месеци).  Теглови коефициент – С3 = 20.  Участникът е задължен да 
посочи най-малко 6 месеца гаранция на ремонта на фургоните.

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



ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ Кi

ТЕЖЕСТ НА 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ 
Аi

ПРИСЪДЕН БРОЙ 
ТОЧКИ 
Вi

K1- Предложена единична цена за 
нормо/час в лв. без ДДС 

А1= 50 B1= Cmin / Cn

K2- % отстъпка в цените на 
материали и консумативи

А2= 30 B2= Cn / Cmax

K3- Гаранционен срок на услугата, 
свързана с поддръжката на 
техническата изправност

А3= 20 B3= Cn / Cmax

Където:
Кi – критерий за оценка на предложенията;
Ai – тежест на критерия;
Bi-  присъден брой точки;
Cn- предложение на кандидата;
Cmin- минимално предложение на участниците в процедурата;
Cmax- максимално предложение на участниците в процедурата;

За всеки критерий се дават от 1 до 100 точки по следната формула: Ki = Ai x Bi
Стойностите на всеки от посочените показатели се получават по следния начин:
К1  –  предложена  единична  цена  за  нормо/час  в  лв.  без  ДДС  – представлява 
съотношението между предложената най-ниска цена от участник в процедурата към 
предлаганата цена на всеки един от участниците, умножено с тегловен коефициент 50.
К2 – % отстъпка в цената на вложените материали и консумативи – представлява 
съотношението  между  предложения  от  участника  %  отстъпка  към  най-високия  % 
отстъпка предложен от участника в процедурата, умножено с тегловен коефициент 30.
К3 – гаранционен  срок  на  услугата  в  месеци,  свързан с  ремонта  на  фургоните – 
представлява съотношението между предложения гаранционен срок на всеки един от 
участниците в процедурата към максималния гаранционен срок предложен от участник 
в процедурата, умножено с теглови коефициент 20. Участникът е задължен да посочи 
най-малко 6 месеца гаранция на ремонта на фургоните.
Комисията класира участниците на база комплексна оценка, получена като сбор 
от стойностите на съответните оценки: 
К комплесна оценка = K1+K2+K3
За оценка на офертите комисията прилага формулите в таблицата. На първо място се 
класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.
При равенство на комплексната оценка, на първо място се класира участникът с най-
висока стойност по К2.
Максималната комплексна оценка е 100 точки.



Списък на автомобилите:

Рег. № Марка Модел Год. на 
произв. № на шаси

СА2249НС МАН ТГЛ 12.240 БЛ 2009 WMAN14ZZ69Y232437
СА2250НС МАН ТГЛ 12.240 БЛ 2009 WMAN14ZZ89Y232410
СА2251НС МАН ТГЛ 12.240 БЛ 2009 WMAN14ZZ59Y232431
СА2252НС МАН ТГЛ 12.240 БЛ 2009 WMAN14ZZ79Y232429
СА2253НС МАН ТГЛ 12.240 БЛ 2009 WMAN14ZZ19Y232443
СА9967НР МАН ТГМ 18.280 БЛ 2009 WMAN18ZZ39Y231754
СА7454ВХ МАН ТГМ 18.280 БЛ 2009 WMAN18ZZ59Y231819
СА1473АК Ивеко MЛ 100 E 17 2006 ZCFA1AC0202469847
СА1477АК Ивеко MЛ 100 E 17 2006 ZCFA1AC0202467118
СА1487АК Ивеко MЛ 100 E 17 2006 ZCFA1AC0202469846
СА1489АК Ивеко MЛ 100 E 17 2006 ZCFA1AC0202469843
СА1497АК Ивеко MЛ 100 E 17 2006 ZCFA1AC0202469849
СА1499АК Ивеко MЛ 100 E 17 2006 ZCFA1AC0202467119
С1385ХК Ивеко 50 Ц 13 2004 ZCFC5090005508238
ВТ0627АХ Ивеко 50 Ц 13 2003 ZCFC5090005425983



Приложение №3
/образец на техническо предложение/

…………………………………………………………………………………………………
/наименование на участника/

ДО
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ
НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ”
№ 1, БЛОК 31, 1700 – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.101а, 

ал. 2 от ЗОП с предмет:
„Извършване на заваръчно-монтажни и шлосеро-механични операции за ремонт 

на фургони на товарни автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В отговор на публикувана от Вас поканата за изпълнение на обществена поръчка чрез 
публична  покана  с  предмет:  „Извършване  на  заваръчно-монтажни  и  шлосеро-
механични операции за ремонт на фургони на товарни автомобили, собственост 
на  „Български  пощи”  ЕАД”,  Ви  представяме  нашето  техническо  предложение  за 
изпълнение, като декларираме, че:

1. Приемам/е  изцяло,  без  резерви  или  ограничения  в  тяхната  цялост,  условията  на 
Техническите изисквания /Приложение №2/ към поканата на възложителя.
2. Предлагам/-  е  гаранционен  срок  на  услугата,  свързана  с  поддръжката  на 
техническата изправност в размер на .................. дни/месеца – /не по-малко от 6 месеца/.
3. Настоящата оферта  е  валидна не по -  малко 30 дни,  считано от крайния срок за 
получаване на офертите.

Дата: .......2013 г. Подпис и печат: …………………..........
/длъжност и име/



Приложение № 4
/образец на ценово предложение/

…………………………………………………………………………………………………
/наименование на участника/

ДО
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ
НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ”
№ 1, БЛОК 31, 1700 – СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.101а, 

ал. 2 от ЗОП с предмет:
„Извършване на заваръчно-монтажни и шлосеро-механични операции за ремонт 

на фургони на товарни автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След  като  се  запознах  /-ме  с  поканата  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с 
предмет: „Извършване на заваръчно-монтажни и шлосеро-механични операции за 
ремонт на фургони на товарни автомобили,  собственост на „Български пощи” 
ЕАД”, чрез публична покана долуподписаният/-те
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
заявяваме следното:

1.  Предлагам/-  е  единична цена за нормо/час  в  лв.  за  изпълнение на  услугата, 
съгласно Техническите изисквания /Приложение № 2/ в размер на ……….. /…………
..…………………….……../ лв. без включен ДДС.

Така  предложената  цена  включва  всички  разходи,  свързани  с  изпълнение  на 
поръчката, включително разходите по транспорт,  командировъчни и други, съгласно 
броя  и  вида  фургони  на  товарни  автомобили подробно  изброени  в  Техническите 
изисквания /Приложение № 2/.

2. Предлагам/- е отстъпка в цените на материали и консумативи по изпълнение на 
услугата, в размер на ……….. /……….……../% от същите в ценовата ни листа. 

Дата: ......2013 г. Подпис и печат: …………………
/длъжност и име/



  
Приложение № 5
ПРОЕКТ!

Д О Г О В О Р
за „Извършване на заваръчно - монтажни и шлосеро - механични 

операции за ремонт на фургони на товарни автомобили, собственост на 
„Български пощи” ЕАД”

Днес, ..................2013 г., в град София между:

1. “БЪЛГАРСКИ   ПОЩИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: град 
София, район “Студентски” при Столична община, ул., “Акад. Стефан Младенов” № 
1, бл. 31,  вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 
121396123, представлявано от ПЛАМЕН ПАВЛОВ – Главен изпълнителен директор, 
наричано по-нататък “Възложител”, от една страна

и

2. „............................”  със  седалище  и  адрес  на  управление:  ............................., 
вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК .................... 
представлявано от ...............................– ................, наричано по-нататък “Изпълнител”, 

На основание чл. 101е, ал.1 от Закона за обществените поръчки след възлагане 
на  обществена  поръчка  чрез  публична  покана  с  предмет:  „Извършване  на 
заваръчно - монтажни и шлосеро - механични операции за ремонт на фургони на 
товарни автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД” и при условията на 
класираното  на  първо място предложение,  съгласно утвърден протокол  от  Главен 
изпълнителен директор от дата ............2013 г., се сключи настоящият  Договор.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Възложителят възлага, а  Изпълнителят приема срещу възнаграждение 

да извърши  заваръчно - монтажни и шлосеро - механични операции за ремонт на 
фургони на товарни автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”,  съгласно 
ценовото предложение  /Приложение  № 3/, неразделна част от настоящия договор.

Чл.2.  Извършването на заваръчно - монтажни и шлосеро - механични операции 
за  ремонт  на  фургони  на  товарни  автомобили,  собственост  на  „Български  пощи” 
ЕАД” включва:

• цялостен ремонт на ходовата част на шасито и основата на фургонната част, 
както на крепежните връзки, така и на страничните стени на фургоните; 

• извършването  на  заваръчно-монтажни  и  шлосеро-механични  операции  за 
ремонт на фургони на товарни автомобили, трябва да запази оригиналната 
заводска конструкция и да запази ненарушената цялост на електрическата 
инсталация на автомобилите;  

• Извършването на заваръчно-монтажни и шлосеро-механични операции става 
само  с  влагане  на  нови  материали  и  използване  на  стандартизирани 
електроди първо качество и прецизно изпълнение на заваръчните операции.

  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



ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните и е със 

срок на действие до изчерпване на  финансовия ресурс от  50 000 (петдесет хиляди) 
лева без включен ДДС.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4. Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя стойностите на 

извършените дейности по банковата сметка на Изпълнителя:  ......................,  IBAN: 
.............................., BIC: ......................... 

Чл.5. Сумите по този член се заплащат до 30 работни дни след представяне на 
фактура за извършената услуга на Възложителя. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.6. Права и задължения на Възложителя: 
6.1. Възложителят има право да получава качествено и в срок услугата и да 

осъществява  проверки  във  връзка  с  изпълнението  на  договора,  без  да  пречи  на 
работата на Изпълнителя.

6.2. Възложителят има право да извършва последващи огледи на фургоните на 
товарните автомобили, след постъпването им в ремонтната база на Изпълнителя.

6.3. Възложителят се  задължава  да  плати  договорените  цени  в  размера,  по 
начина и в сроковете, определени в раздел ІІІ на настоящия договор.

Чл. 7. Права и задължения на Изпълнителя:
7.1. Изпълнителят  е длъжен да опазва целостта на автомобилите по време на 

ремонтните дейности, осъществявани на негова територия.

7.2. Изпълнителят се задължава да приема и извършва ремонтната дейност на 
фургоните на Възложителя с предимство.

7.3.  Изпълнителят се  задължава своевременно уведомява  Изпълнителя при 
поява на  дефекти и/или  повреди във  фургоните на товарните автомобили, открити 
при тяхното разглобяване.

7.4. Изпълнителят се задължава да извърши заваръчно - монтажни и шлосеро - 
механични операции, съгласно  чл.2 от настоящия договор. 

7.5.  Изпълнителят е длъжен да отстранява качествено и в срок възникналите 
рекламации на  Възложителя, след получаване на заявката по телефон и дублирана 
заявка по факс или e - mail. 

7.6.   Изпълнителят има право да получи полагащото му се възнаграждение  в 
размера, по начина и в срока, определени в раздел ІІІ на настоящия договор.

7.7.  Изпълнителят се задължава да попълва сервизна поръчка за всеки един 
товарен  автомобил  със  съответните  атрибути,  като  коректно  описани  часовете 
сервизен труд, вложените материали и консумативи.

VІ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.8. В случай на забава на Възложителя при плащането по фактури с повече 

от 5 (пет) работни дни след определения срок, Възложителят дължи законната лихва 
за забава върху дължимата сума за всеки просрочен ден. Паричните суми по лихвите 
се превеждат по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 4.
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Чл.9. В  случай  на  неспазване  (забава  или  неизпълнение)  на  задължения  на 
Изпълнителя,  същият  дължи  на  Възложителя неустойка  в  размер  на  10%  от 
стойността на ремонтните дейности за всеки отделен случай. 

Чл.10. В случай на неизпълнение на други клаузи от договора, виновната страна 
отговаря за всички вреди и пропуснати ползи.

VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. Договорът се прекратява при следните случаи:
(1) при изчерпване на финансовия ресурс, съгласно чл. 3 от настоящия договор;

(2) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

(3) от  всяка  една  от  страните  едностранно  с  едноседмично  писмено 
предизвестие  при  неизпълнение  на  задълженията  по  него  от  другата  страна, 
продължило повече от 10 календарни дни. 

Чл.  12.  Едностранно прекратяване на  договора   се  допуска  както при пълно 
неизпълнение, така също и при частично, лошо или забавено изпълнение съгласно 
условията на чл.87-88 от ЗЗД.

Чл. 13. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обективни 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения.

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.  14. При  подписване  на  настоящия  договор Изпълнителят представя 

банкова гаранция за добро изпълнение на договора в размер на ................ (................) 
лв., представляваща 3 % от общата стойност на договора.

Чл. 15. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 10 - дневен срок 
от датата на писмена заявка от Изпълнителя за извършена последна услуга, без да се 
дължи лихва от страна на Възложителя.

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  други 
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 и при условие, че размерът на 
вредите  е  по-голям  от  размера  на  гаранцията  за  изпълнение  на  Договора, 
Възложителят има право да търси обезщетение за вреди.

ІХ.НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 19.  (1)  Страните по настоящия договор не отговарят за неизпълнението му, 

причинено в резултат на непредвидени обстоятелства.
(2) „Непредвидени  обстоятелства"  са  обстоятелствата,  включително  от 

извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята 
на  страните,  които  не  са  могли  да  бъдат  предвидени  и  правят  невъзможно 
изпълнението при договорените условия.

3

http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=1662513&Category=normi&lang=bg-BG&text=???????????? ?????????????


Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.20. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, 

е била в забава към момента на възникване на непредвидените обстоятелста, тя не 
може да се позовава на тях, при положение, че към момента на настъпване на срока 
за изпълнение непредвидените обстоятелства не са били възникнали.

Чл. 21. В случай, че някоя от страните по настоящия договор е възпрепятствана 
да  изпълни  задълженията  си  по  него  в  резултат  на  непредвидени  обстоятелства, 
срокът  на  действие  на  договора  автоматично  се  удължава  със  срока  на 
непреодвидените  обстоятелства.  Докато  траят  непредвидените  обстоятелства, 
изпълнението на задълженията по договора на всяка от страните се спира.

Чл. 22. Всяка от страните, която не може да изпълни задължението си поради 
непредвидени обстоятелства е длъжна да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок 
от  настъпването  им.  В  случай  на  неуведомяване  виновната  страна  дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.23. Страните са длъжни да пазят и да не разгласяват информация, свързана с 
изпълнението на настоящия договор (финансови и други условия), както и друг вид 
информация, свързана с дейността на страните, която представлява търговска тайна за 
тях.

Чл.24.  Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една 
на друга във връзка с този Договор, ще се правят в писмена форма и могат да се 
доставят лично или чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, изпращани 
както следва:

24.1. До ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ....................................
Адрес:  ....................................

Тел: ....................................; Факс: ....................................

Електронен адрес:....................................
На вниманието на:....................................

24.2. До ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
Адрес: гр. София, ул. „Акад. Ст. Младенов”  № 1, бл. 31
Факс:  02/9625329,  на  вниманието на:  Пламен  Павлов  –  Главен  изпълнителен 

директор

24.3. Всяко уведомление ще се счита за получено:

- при лично предаване: в момента на предаването на приемащата страна срещу 
подпис;

-  при  изпращане  с  препоръчано  писмо  или  куриерска  служба:  на  датата  на 
доставка,    отбелязана върху известието за доставяне или на куриерската разписка;

-  при  изпращане  чрез  факс:  в  момента  на  изпращане,  при  получаване  на 
потвърждение за пълнота и непрекъснатост на изпратеното съобщение;

24.4. Всяка страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в тридневен 
срок  от  другата  страна  относно  промени  в  адреса.  Пропускът  да  се  уведоми  или 
неправилното  уведомление  за  промяна  на  адреса,  ще  освободи  другата  страна  от 
отговорност за неточно изпращане на съобщенията, изисквани по този договор, освен 
ако промяната е настъпила по силата на приложим закон.

Чл.25. Двете страни излъчват следните свои представители, които да работят в 
тясна връзка при изпълнението на настоящия договор:
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- на Изпълнителя: .................................
Лице за контакт: ................................., тел. ................................., факс: ................................., e - mail: 
.................................

- на Възложителя: гр. София 1700, район „Студентски", ул. „Академик Стефан Младенов" № 
1, бл. 31 
Лица за контакт: Зам. Мениджър БРСЦ и р-л сектор „ТКА” към Дирекция „ПУЛ”, тел. (02) 
949 ................, факс: (02) ...................., e-mail: .................................@bgpost.bg

Чл.26. За неуредените въпроси в този договор се прилагат общите разпоредби на 
българското гражданско и търговско право.

Чл.27. Споровете по тълкуването и прилагането на договора се решават по пътя 
на преговорите, а когато е невъзможно постигането на съгласие, същите се отнасят за 
решаване пред компетентния съд по реда на ГПК. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Технически изисквания на Възложителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Ценово предложение на Изпълнителя;
4. Документи, издадени от съответните компетентни органи за удостоверяване 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
5. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПЛАМЕН ПАВЛОВ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
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